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Souhrn 

Název práce: Kazuistika pacienta po plastice předního zkříženého vazu 

Cíle práce: Cílem této práce je blíže se seznámit s diagnózou chronické nestability 

kolena, která byla řešena plastikou předního zkříženého vazu a zpracovat na toto 

téma kazuistiku. 

Abstrakt: Tato práce je případovou studií s „literární rešerší“. Vznikla 

při absolvování souvislé odborné praxe v Oblastní nemocnici Kladno, konané 

od 18. 1. do 12. 2. 2010. V teoretické části se zabývá stavbou a funkcí kolenního 

kloubu, biomechanikou předního zkříženého vazu, nejčastějšími mechanismy 

poranění, diagnostikou a léčbou poranění předního zkříženého vazu a rehabilitací 

po plastice předního zkříženého vazu. Speciální část je koncipována jako případová 

studie pacienta po plastice předního zkříženého vazu. Zde je rozpracovaná metodika 

práce, vstupní kineziologický rozbor, průběh terapie, výstupní kineziologický rozbor 

a zhodnocení efektu terapie 

Klíčová slova: kolenní kloub, přední zkřížený vaz, poranění kolenních vazů, 
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1 ÚVOD 
S poraněním kolenního kloubu se dnes setkáváme stále častěji. Jedná 

se především o úrazy sportovní, výjimkou ale nejsou ani poškození kolenního kloubu 

během běžných denních úkonů nebo například během autonehod. Specifickou oblastí 

úrazů kolenního kloubu jsou poranění měkkých tkání, tzv. poranění měkkého kolena, 

tedy struktur, jejichž poškození není patrné na rentgenovém snímku. Charakter 

těchto zranění se liší případ od případu dle mechanismu, který je způsobil.  

Mezi tato zranění patří i poranění předního zkříženého vazu, které je časté 

především u sportovců. Počet těchto zranění stále stoupá, proto jsem se rozhodla 

zaměřit svou bakalářskou práci právě na tuto problematiku. Při výběru tohoto tématu 

mě ovlivnilo i to, že se v mé rodině nachází člověk, který má už 10 let přetržený 

přední zkřížený vaz, a proto jsem se chtěla o této problematice dozvědět více. 

Anatomie a biomechanika kolenního kloubu je stále stejná, i přesto se vyvíjejí 

nové metody léčby výše uvedeného zranění a díky tomu se mohou takto postižení 

sportovci i nesportovci rychleji vrátit ke svému oblíbenému sportu či zaměstnaní. 

Práce je zpracována formou „literární rešerše“ s případovou studií 

a je rozdělena na část obecnou a speciální. V obecné části se práce zabývá 

základními informacemi o anatomii, biomechanice a kineziologii kolenního kloubu 

a dále zahrnuje podrobnější informace o předním zkříženém vazu – biomechanika, 

poranění, diagnostické a vyšetřovací postupy po zranění, možnosti konzervativní 

a operační léčby a pooperační rehabilitační postup po jeho artroskopické náhradě. 

Speciální část práce vychází z kazuistiky pacienta, která byla zpracována během 

souvislé odborné praxe konané od 18. 1. do 12. 2. 2010 v Oblastní nemocnici 

Kladno, kde byl pacient operován a kam docházel na rehabilitaci po plastice 

předního zkříženého vazu. Práce zachycuje jak průběh terapie a aplikované 

fyzioterapeutické postupy, tak zhodnocení efektu zvolené terapie. 
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2 OBECNÁ ČÁST 

2.1 ANATOMIE KOLENNÍHO KLOUBU 

Kolenní kloub je nejsložitější kloub lidského těla. Je to složený kloub s velmi 

komplikovanou stavbou. Na stavbě kloubu se podílejí artikulující kosti, menisky, 

kloubní pouzdro, vazy a svaly. [(Dungl, 2005), (Bartoníček, a další, 2004)] 

2.1.1 Artikulující kosti 

Artikulujícími kostmi jsou femur, tibie a patela vytvářející mezi sebou kloub 

femoropatelární (kde se na patelu přenášejí síly z extenzorového aparátu) a kloub 

femorotibiální laterální a mediální (nosné klouby). [(Bartoníček, a další, 2004), 

(Chaloupka, a další, 2001)] 

2.1.1.1 Femur 

Distální konec femuru je tvořen dvěma kondyly, mediálním a laterálním, 

které jsou odděleny širokým zářezem, fossa intercondylaris femoris. Tvar a orientace 

obou kondylů nejsou shodné. (Bartoníček, a další, 2004) Laterální kondyl stojí 

sagitálně, mediální kondyl se k laterálnímu kondylu zezadu přibližuje 

v charakteristickém zakřivení, laterální kondyl vyčnívá dále dopředu. (Čihák, 2001) 

2.1.1.2 Tibie 

Proximální část tibie nabývá oproti diafýze až kyjovitého tvaru. Tvoří ji dva 

mohutné kondyly, mediální a laterální. (Bartoníček, a další, 2004) Ty mají facies 

articularis téměř ploché, mediální styčná plocha je předozadně protáhlá a mírně 

vyhloubená, laterální styčná plocha je kruhovitá, menší, téměř rovná. (Čihák, 2001) 

2.1.1.3 Patela 

Čéška, největší sezamská kost lidského těla, má zhruba tvar trojúhelníku. 

(Bartoníček, a další, 2004) Je přiložena k patelární ploše stehenní kosti. Do kloubu 

hledí svou zadní plochou (se dvěma fasetami), která je pokryta silnou vrstvou 

chrupavky. (Čihák, 2001) Kloubní chrupavka dosahuje v centrální části čéšky 

tloušťky 4 až 7 mm. K periferii se postupně snižuje, výjimku tvoří pouze 

paramediální hrana, kde je chrupavka poněkud silnější. (Bartoníček, a další, 2004) 
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2.1.2 Kloubní pouzdro 

Dutina kolenního kloubu je největším synoviálním prostorem v lidském těle. 

(Bartoníček, a další, 2004) Synoviální membrána nevystýlá pouzdro rovnoměrně. 

(Čihák, 2001) 

Na tibii a patele se kloubní pouzdro upíná při okrajích kloubních ploch, 

na femuru o něco dále od kloubních ploch, vynechává epikondyly femuru, kam jsou 

připojeny svaly a vazy. Vpředu se vyklenuje nad patelu (pod čtyřhlavý sval stehenní) 

prostřednictvím záhybu zvaného recessus suprapatellaris. Musculus articularis genus 

napíná při pohybech pouzdro a táhne je vzhůru, čímž zabraňuje jeho uskřinutí mezi 

kloubní plochy. (Čihák, 2001) 

Nejpevnějším místem kloubního pouzdra je jeho dorzální část, 

jež se významně podílí na stabilitě kloubu. (Ditmar, 1995) 

2.1.3 Zesilující vazivový aparát (stabilizátory kolenního kloubu) 

Kolenní kloub má nejsložitější a nejmohutnější vazivový aparát ze všech 

kloubů lidského těla. (Bartoníček, a další, 2004) 

Stabilizátory kolenního kloubu lze dělit ze dvou hledisek: z funkčního 

rozeznáváme stabilizátory pasivní (statické), tj. hlavně vazy a menisky a dynamické 

(aktivní), tj. svaly a jejich fascie. Z topografického hlediska rozeznáváme 

stabilizátory kapsulární a intraartikulární. Základem statických stabilizátorů 

je kloubní pouzdro, zesílené řadou vazivových pruhů, z nichž některé jsou 

samostatnými ligamenty, jiné představují jen vazivové zesílení kloubního pouzdra. 

(Ditmar, 1995) 

2.1.4 Kapsulární stabilizátory 

Vpředu 
Šlacha musculus quadriceps femoris připojená na patelu. Ligamentum 

patellae jako pokračování šlachy m. quadriceps od pately na tuberositas tibiae. 

Pruhy, jdoucí po obou stranách pately od m. quadriceps k tibii, se nazývají retinacula 

patellae mediale a laterale. (Čihák, 2001) 

Vzadu 

Ligamentum popliteum obliquum, silný vaz, který se táhne od centrálního 

úponu m. semimembranosus na zadní ploše mediálního kondylu tibie a směřuje 
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proximolaterálně, až k začátku hlavy m. gastrocnemius, kde se vytrácí v pouzdře. 

(Bartoníček, a další, 2004) 

Ligamentum popliteum arcuatum je méně významný vaz, vzadu laterálně. 

Má tvar zaobleného písmene Y a je spojen s hlavicí fibuly. (Čihák, 2001) 

Po stranách pouzdra 

Ligamentum collaterale mediale (tibiale) je nejvýznamnějším vazivovým 

stabilizátorem na vnitřní straně kloubu. Vaz začíná na mediálním epikondylu femuru, 

končí a upíná se pod kloubní štěrbinou. (Bartoníček, a další, 2004) 

Ligamentum collaterale laterale (fibulare) je oválný provazec, začínající 

na laterálním epikondylu femuru. Upíná se na hlavici fibuly, asi 1 cm pod jejím 

apexem. (Bartoníček, a další, 2004) 

Postranní vazy zajišťují stabilitu kolena při extensi kloubu (kdy jsou 

maximálně napjaty) a při průběhu do částečné flexe. (Čihák, 2001) 

2.1.5 Intraartikulární stabilizátory 

Tyto nitrokloubní struktury tvoří menisky a zkřížené vazy. Jejich integrita 

a tím i normální funkce je pro osud kloubu rozhodující. 

 
Obrázek 1 Menisky a nitrokloubní vazy kolenního kloubu; pravá strana; pohled shora (Čihák, 

2001) 

1 ligamentum cruciatum anterius 

2 ligamentum transversum genus 

3 meniscus lateralis 

4 laterální kloubní plocha na tibii 

5 ligamentum collaterale fibulare 

6 ligamentum collaterale tibiale 

7 meniscus medialis 

8 ligamentum cruciatum posterius 

9 ligamentum meniscofemorale posterius a lig. meniskofemorale anterius 
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2.1.5.1 Menisky  

Menisky jsou anatomicky, funkčně i klinicky pro kolenní kloub významné. 

(Čihák, 2001) 

Úkolem menisků je rovnoměrně distribuovat tlakové síly, působit jako 

tlumič, roztírat synoviální tekutinu, napínat kloubní pouzdro a bránit jeho uskřinutí. 

(Bartoníček, a další, 2004) Tím, že zmírňují inkongruenci obou artikulujících kostí 

(tibie a femuru), se významně podílejí na stabilitě kolenního kloubu. (Ditmar, 1995) 

Menisky, meniskus lateralis a medialis, jsou z vazivové chrupavky. Liší 

se tvarem a velikostí, odpovídají kloubním plochám tibie. Na vnějším obvodu jsou 

vyšší, na vnitřním obvodu jsou velmi tenké. Cípy menisků se upínají na tibii do area 

interkondylaris anterior a posterior. Obvod menisků je připojen ke kloubnímu 

pouzdru. Přední rohy obou menisků spojuje ligamentum transversum genus. 

Při pohybech se menisky posunují ze základní polohy dozadu a zpět, přičemž 

současně mění tvar, tj. zakřivení. Větší rozsah pohybu vykonává meniskus laterální. 

(Čihák, 2001) 

2.1.5.2 Zkřížené vazy  

Ligamenta cruciata genus (zkřížené vazy kolene), spojují femur s tibií. 

(Čihák, 2001) Jsou hlavními intraartikulárními stabilizátory a dá se říci, 

že i nejvýznamnějšími vazivovými stabilizátory kloubu vůbec. (Čech, a další, 1986) 

Uloženy jsou ve fossa intercondylaris femoris mezi dvěma listy synoviální 

membrány, které se na přední ploše předního zkříženého vazu spojují. Označení 

„přední“ a „zadní“ není přesné, neboť je odvozeno od tibiálního úponu obou vazů. 

Jejich femorální začátky jsou orientovány obráceně. Uspořádání zkřížených vazů 

se totiž během pohybu mění. (Bartoníček, a další, 2004) 

Ligamentum cruciatum anterius (LCA) – přední zkřížený vaz – jde od vnitřní 

plochy laterálního kondylu femuru do area intercondylaris anterior (tibie). Vaz lze 

rozdělit na dvě části. Delší, avšak slabší anteromediální část tvoří v plné extenzi 

přední a horní okraj vazu. Kratší, silnější část posterolaterální formuje v plné extenzi 

dorsální a spodní okraj vazu. Při 90° flexi se obě části vazu ve svém středu kříží. 

(Čech, a další, 1986) 

Ligamentum cruciatum posterius (LCP) – zadní zkřížený vaz – jde od zevní 

plochy vnitřního kondylu femuru do area intercondylaris posterior (tibie) a zadem 

kříží LCA. (Čihák, 2001) Zadní zkřížený vaz je přibližně stejně dlouhý jako přední, 
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avšak přibližně o třetinu silnější. Stává se tak nejmohutnějším vazivovým 

stabilizátorem celého kolenního kloubu. (Čech, a další, 1986) 

Zkřížené vazy zajišťují pevnost kolene, zejména při ohnutí, kdy se napínají. 

Omezují též vnitřní rotaci v kloubu tím, že se na sebe navíjejí. Napjaté LCA táhne 

bérec do mírné zevní rotace. (Čihák, 2001) 

2.1.6 Dynamické stabilizátory kolenního kloubu 

Plná stabilita je zajištěna souhrou statických a dynamických stabilizátorů; 

pokud souhra selže, jsou statické stabilizátory vystaveny přílišnému stresu a mohou 

být poraněny. (Chaloupka, a další, 2001) 

Ventrální 

- m. qudriceps femoris 

Mediální 

- mm. semitendinosus, sartorius, gracilis – distální úpon těchto svalů tvoří 

pes anserinus 

- m. semimembranosus 

Dorzální 

- m. gastrocnemius (mediální a laterální hlava) 

- m. popliteus 

Laterální 

- m. biceps femoris 

- m. tensor fascie latae (tractus iliotibialis) (Pokorný, 2002) 

2.1.7 Burzy kolenního kloubu 

V okolí kolenního kloubu je popsáno více než 20 burz. Vyskytují 

se při kolenním kloubu v místech tlaku a tření. Některé jsou nekonstantní a z řady 

konstantních mají klinicky význam především ty, které komunikují s kloubní 

dutinou. [(Bartoníček, a další, 2004), (Čihák, 2001)] 
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Obrázek 2 Některé burzy kolenního kloubu (Čech, a další, 1986) 

1 Bursa gastrocnemiosemimembranosa 

2 Bursa m. semimembranosi medialis 

3 Recesus popliteus 

4 Bursa m. bicipitis femoris inferior 

5 Kloubní dutina tibiofibulárního kloubu 

2.1.8 Nervové zásobení 

Znalost senzitivní inervace struktur kolenního kloubu, motorické inervace 

kolem kloubních svalů, včetně průběhu nervových kmenů a jejich větví, má svůj 

klinický význam nejen pro diagnostiku, ale zejména pro volbu vhodných operačních 

přístupů i vlastní operační techniky. (Čech, a další, 1986) 

Motorická inervace svalů  

Svaly působící jako dynamické stabilizátory kolenního kloubu jsou 

inervovány z různých nervů plexus lumbosacralis: 

n. femoralis - m. quardiceps femoris 

  - m. sartorius 

n. obturatorius - m. gracilis 

n. ischiadicus - m. semitendinosus 

  - m. semimembranosus 

  - m. biceps femoris 

n. tibialis - m. popliteus 

  - m. gastrocnemius 

  - m. plantaris (Čech, a další, 1986) 
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Inervace kloubu 

Nervy kolenního kloubu přicházejí z velkých nervových kmenů jdoucích 

podél kloubu. Z n. femoralis přichází n. saphenus a z něho r. infrapatellaris 

pro přední stranu kloubního pouzdra. Do stěn recessus suprapatellaris přicházejí 

větve z n. femoralis cestou svalových vláken pro m. quadriceps femoris. Z n. tibialis 

přicházejí vlákna pro mediální dvě třetiny zadní strany pouzdra. Z n. fibularis 

communis odstupují vlákna pro laterální třetinu zadní strany pouzdra. Na zadní 

stranu kloubu nekonstantně dosahují i vlákna z n. obturatorius. Z nervových pletení 

pouzdra dosahují vlákna i do menisků a do zkřížených vazů. (Čihák, 2001) 

2.1.9 Cévní zásobení kolenního kloubu 

Tepny kolenního kloubu přicházejí do bohaté kloubní sítě, rete articulare, 

jednak z a. femoralis, jednak z a. poplitea. Z a. femoralis přichází: a. descendens 

genus (na přední stranu) ar. descendens arteriae circumflexae femoris lateralis 

(na přední stranu). Z a. poplitea přicházejí: a. superior medialis genus, a. superior 

lateralis genus (obě na přední stranu), a. media genus (na zadní stranu a zadem 

ke zkříženým vazům a synoviálnim řasám kolena), a. inferiorinferior medialis genus 

(na vnitřní a zadní stranu kloubu) a a. inferior lateralis genus (na zadní a zevní stranu 

kloubu). Vedle rete articulare genus je ještě samostatná síť, rete patellare, 

z níž vstupují cévy do okolí pately a do vlastní kosti, kam přicházejí jednak zpředu, 

jednak zdola (zpod ligamenta patellae). 

Žíly kolenního kloubu vytvářejí periartikulární pleteň, z níž odcházejí žíly 

podél přívodných tepen kolena. (Čihák, 2001) 

2.2 BIOMECHANIKA A KINEZIOLOGIE KOLENNÍHO KLOUBU 

Koleno je nejnamáhanějším a biomechanicky nejsložitějším kloubem 

lidského těla, a proto je pro správný způsob léčení důležité znát podrobně všechny 

parametry jeho kloubního spojení a příslušné změny těchto parametrů v průběhu 

pohybu. (Rybka, a další, 1993) 

Kolenní kloub má jako nosný kloub dolní končetiny z biomechanického hlediska 

2 funkce: 

 Umožňuje potřebný rozsah pohybů mezi stehnem a bércem. 

 Zajišťuje optimální přenos tlakových sil vzniklých činností svalů a hmotností 

těla. 
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Funkce jednotlivých struktur kolenního kloubu: 

 Kost a kloubní chrupavka tvoří skelet kloubu. Kost i chrupavka jsou schopny 

elastické deformace, která nejen zvyšuje kloubní kongruenci, ale současně 

zlepšuje přenos tlakových sil v kloubu a zvyšuje i jeho stabilitu. 

 Vazy svým průběhem i tvarem kloubních ploch rozhodují o kinematice 

kloubu a současně zajišťují pasivní stabilitu kloubu.  

 Menisky jsou schopny větší elastické deformace než chrupavka a kost. 

Tím nejen vyrovnávají inkongruenci kloubních ploch, ale současně působí 

při nárazech kloubních ploch jako tlumič. 

 Svaly zajišťují aktivní pohyb v kloubu, a svým tonusem určují směr výsledné 

tlakové síly působící na kontaktní plochy kloubu. 

 Nervové receptory a vlákna představují informační systém, který vysílá 

do CNS informace o poloze kloubu a registruje bolestivé podněty. (Čech, 

a další, 1986) 

 

Obrázek 3 „Idealizované“ osy pohybů v kolenním kloubu (Čech, a další, 1986) 

Proložíme-li středem kolenního kloubu tři základní roviny (frontální, sagitální, 

transversální), protnou se ve třech přímkách označených jako X, Y a Z.  

Kolem těchto os je teoreticky možno provést šest druhů pohybu: 

 tři rotační (rotace kolem X, Y a Z) 

 tři translační (posun podél X, Y a Z) 
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V klinické praxi označujeme: 

 rotační pohyb kolem osy Y jako flexi a extenzi 

 rotační pohyb kolem osy Z jako vnitřní a zevní rotaci 

 rotační pohyb kolem osy X jako abdukci a addukci 

 translační pohyb podél osy X jako přední a zadní zásuvkový příznak 

 translační pohyb podél osy Z jako kompresi a distrakci 

 translační pohyb podél osy Y není za normálních okolnosti možný (Čech, 

a další, 1986) 

Základní postavení kolenního kloubu je plná extenze. Při plné extenzi 

je napnuta většina statických stabilizátorů, tj. oba zkřížené i oba postranní vazy 

a kloubní pouzdro, napnuty jsou také stabilizátory dynamické. Femur, menisky 

a tibie pevně vzájemně naléhají. Tento stav se označuje jako „uzamknuté koleno“. 

Plná extenze je tedy nejstabilnější polohou kolenního kloubu. [(Čihák, 2001), 

(Nýdrle, a další, 1992)] 

Aktivně prostřednictvím svalů lze provést jen flexi a extenzi kolenního 

kloubu a vnitřní a zevní rotaci bérce. Ostatní pohyby jsou pouze pasivní. (Čech, 

a další, 1986) 

2.2.1 Flexe – extenze 

Základním pohybem je rotační pohyb v sagitální rovině, neboli flexe 

a extenze. (Dungl, 2005) Během flexe a extenze se kombinují tři pohyby: 

 Iniciální rotace kondylů femuru zevně na začátku flexe, terminální rotace 

na konci extenze. 

 Valivý pohyb kondylů femuru po tibiálním plató. 

 Klouzavý pohyb kondylů femuru společně s menisky po tibiálním plató. 

(Čech, a další, 1986) 

Při flexi zajišťují pohyb kolena zkřížené vazy, které brání nežádoucím 

posuvným pohybům. Rozsah flexe kolenního kloubu je 130 – 160°. Aktivně lze flexi 

provést do 140°, protože při dosažení tohoto úhlu na sebe nalehnou svalové hmoty 

stehna a lýtka, zbývajících 20° flexe lze provést pasivně např. při dřepu, kdy 

hmotnost těla stlačí svalové hmoty. Extenze může pokračovat o asi 5° 

do tzv. hyperextenze: ta může být i větší, ale u zdravého kloubu by neměla 

přesáhnout 15°. (Čihák, 2001) 
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2.2.1.1 Extenzory 

Jediným extenzorem kolenního kloubu je m. quadriceps femoris. Skládá 

ze čtyř svalů. Tři jsou jednokloubové (mm. vasti) a jeden dvoukloubový (m. rectus 

femoris). [(Dungl, 2005), (Bartoníček, a další, 2004)]  

Mm. vasti (m. vastus medialis, m. vastus lateralis a m. vastus intermedius) 

spojují ventrálně femur s tibií a umožňují extenzi kolene. Laterální vastus má ještě 

malou rotační komponentu. Jsou důležité pro stabilizaci kolena. 

M. rectus je dvoukloubový, spojuje pánev s tibií. Flektuje kyčel a extenduje 

 koleno. Účinnost m. rectus femoris je závislá na postavení kyčle. Při flexi v kyčli 

je jeho extenzní účinek na bérec menší než při extenzi v kyčli. (Dungl, 2005) 

2.2.1.2 Flexory 

Tuto skupinu tvoří m. biceps femoris, m. semitendinosus 

a m. semimembranosus. Jsou to dvoukloubové svaly a jejich flekční funkce je závislá 

na postavení pánve. 

M. biceps femoris působí flexi v kolenním kloubu se zevní rotací lýtka, 

extenduje a zevně rotuje v kyčelním kloubu. Je aktivní při addukci abdukovaného 

stehna, při zevní rotaci lýtka a při extenzi v kyčli.  

M. semimebranosus a m. semitendinosus jsou aktivní při extenzi a vnitřní 

rotaci v kyčli, flexi a vnitřní rotaci v koleně.  

. Flexory kolena jeví výraznou tendenci ke zkrácení. Flexe se účastní do jisté 

míry i m. sartorius a m. gracilis. M. gastrocnemius pracuje sice též jako flexor 

kolena, ale má v této funkci jen malou účinnost. (Dungl, 2005) 

2.2.2 Rotace 

Rotační pohyb je závislý na uspořádání vazivového aparátu a jeho vztahu 

ke kostním strukturám. Rotační pohyby se odehrávají jak ve femoromeniskální, 

tak v meniskotibiální časti kloubu. Samostatné rotace – vnitřní a zevní – jsou 

v kolenním kloubu možné jen za současné flexe, kdy je kloub „odemknutý“. Rozsah 

rotací při 90° flexi kolene je ve směru zevní rotace od 0° do 45° a vnitřní rotace asi 

od 0° do 30°. Při zevní rotaci bérce se mediální kondyl tibie posouvá vpřed 

a laterálně, zatímco laterální kondyl tibie vzad a mediálně. Současně se pohybuje 

mediální meniskus po tibiálním plató, dorzálně a laterálně a zevní meniskus 

naopak dopředu a mediálně. Při vnitřní rotaci bérce je tomu obráceně. [(Bartoníček, 

a další, 2004), (Čihák, 2001), (Frankel, a další, 2001)]  
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Laterální rotátory: m. biceps femoris, m. tensor fascie latae 

Mediální rotátory: m. sartoritus, semisvaly, m. gracilis. 

M. sartoris spojují pánev s tibií. Provádí flexi v kyčli s vnější rotací a mírnou 

abdukcí a v koleně s vnitřní rotací. Působení na kyčel je závislé na postavení kolena. 

Samostatný mediální rotátor: m. popliteus. 

M. popliteus má komplikovaný průběh a je přístupný v popliteální jamce. 

Od laterálního kondylu femuru, proniká do kloubního pouzdra a vynořuje se z něj 

pod ligamentum cruciatum a upíná se na zadní straně horního okraje tibie. Funguje 

jako mediální rotátor a působí při odemknutí kolenního zámku. [(Véle, 2006), 

(Dungl, 2005)] 

2.3 PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU KOLENNÍHO KLOUBU 

Poranění vazivového aparátu kolena vznikají nepřímým (častěji) nebo 

přímým mechanismem. Většinou se jedná o úrazy sportovní (až 70%). Poškozen 

bývá vazivový aparát (postranní vazy, zkřížené vazy, kloubní pouzdro), menisky 

a někdy kloubní plochy, zejména jejich chrupavčitý kryt. [(Dungl, 2005), (Čech, 

a další, 1986)] 

 

Obrázek 4 a) Příklad nepřímého mechanismu úrazu, b) Příklad přímého mechanismu úrazu 
kolenního kloubu (Sosna, a další, 2001) 

2.3.1 Příčiny postižení kolenního kloubu 

Příčin častého postižení kolenního kloubu je mnoho, mezi nejznámější patří: 

- koleno je zátěžový kloub, vystavený akutnímu i chronickému přetížení 

- je to anatomicky i biomechanicky složitý kloub 

- o stabilitu kloubu se starají dynamické i statické mechanismy, jejichž souhra 

je nezbytná 
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- kloubní dutina, vystlaná synoviální membránou, i kloubní povrch, jsou rozsáhlé 

a při jejich postižení se může tvořit velký objem výpotku (Chaloupka, a další, 2001) 

2.3.2 Mechanismy úrazu poranění vazů 

V současné době existuje několik klasifikací nestabilit kolenního kloubu, 

které jsou většinou zaměřeny na nestability chronické. Většinu akutních poranění 

vazivového aparátu kolenního kloubu můžeme zařadit do 2 velkých skupin: 

V první skupině jsou při úrazu většinou poškozeny kapsulární stabilizátory 

a teprve při určitém rozsahu jejich poškození může v další fázi poranění dojít 

k poranění zkřížených vazů, za současného zvětšení léze kapsulárních vazů. 

Ve druhé skupině dochází nejdříve k poškození zkřížených vazů. (Ditmar, 1995) 

I. Nestability s primární lézí kapsulárních stabilizátorů: 

Mediální nestability – jsou nejčastější (90%). Vznikají násilnou abdukcí 

a zevní rotací bérce ze zevní strany. PZV se trhá při větším působení násilí.  

Laterální nestability – jsou méně časté. Vznikají násilnou addukcí a rotací 

bérce nebo působením přímého násilí na kloub z vnitřní strany. PZV se trhá 

opět při působení většího násilí. 

Hyperextenzní nestability – jsou vzácné. Vznikají násilnou hyperextenzí. PZV 

se trhá při kombinaci s valgózním nebo varózním násilím. 

II. Izolované léze zkříženého vazu: 

Izolované poranění PZV – vzniká násilnou vnitřní rotací bérce během 

konečné fáze extenze kloubu.  

Izolované poranění ZZV – vzniká působením přímého násilí na přední plochu  

kloubu ve flexi. (Dungl, 2005) 

2.3.3 Typy poranění vazů 

Během těchto mechanismů poranění vazů dochází k těmto stavům:  

 Natažení vazu (distenze) – kontinuita vazu je zachována, mikroskopické 

poškození vazu. Klinicky se projevuje bolestí v průběhu vazu.  

 Částečné přetržení vazu (parciální ruptura) – kontinuita vazu není úplně 

přerušena, vaz je prodloužen, pevnost je snížena. Klinicky se projevuje 

bolestí a zvětšeným rozevřením nebo posunem s pevným konečným dorazem. 
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 Úplné přetržení vazu (totální ruptura) – kontinuita vazu je zcela přerušena. 

Klinicky nalézáme abnormální zvětšení rozevření nebo posunu s plynule 

nastupujícím měkkým odporem, pevný konečný doraz chybí. (Dungl, 2005) 

2.3.4 Poranění předního zkříženého vazu 

Poranění PZV vznikají obvykle nepřímým násilím, je typické pro sport 

(košíková, kopaná, lyžování), způsobují ho ale i běžné „denní“ úrazové mechanismy. 

Patří k nim páčení bérce do strany, spojení s rotací, v extenzi nebo lehké flexi 

kolenní, dopad na napjatou, rotovanou končetinu, kde dochází k prolomení 

do valgozity. Zajímavý je vzácnější mechanismus, při kterém se sportovec zvedá 

z podřepu plnou silou extenzorů kolene: přitom může dojít tahem m. quadriceps 

femoris k předsunutí tibie směrem dopředu a přetržení PZV (volejbalový smečař). 

[(Chaloupka, a další, 2001), (Nýdrle, a další, 1992)] 

K poranění  PZV dochází 10x častěji než k poranění ZZV. (Dungl, 2005) Asi 

15% pacientů z celkového počtu pacientů s poraněním PZV, má poranění 

oboustranné. (Cross, 1998) 

Slyšitelné prasknutí („pop“ fenomén) udává 30 – 50% pacientů. Často 

zůstává kolenní kloub zablokovaný – pohyb je výrazně omezený bolestí a reflexním 

stažením svalů. Rozvíjí se otok, vzniká výpotek v kolenním kloubu i s obsahem krve 

(v 75%  případů). [(Dungl, 2005), (Ostrý, 2008)] Hemartros, který nastoupí 

bezprostředně po úrazu, je téměř vždy známkou poranění PZV. Jestliže hemartros 

přetrvává v kolenním kloubu, má nepříznivý vliv jak na chrupavku, tak i vazivový 

aparát. Důležitá je ihned po úrazu punkce hemartrosu v kolenním kloubu. 

(Bartoníček, a další, 2004) 

Ve většině případů se po krátkém ošetření, bandážování a ledování kolene 

mohou potíže zmírňovat a při běžné zátěži nečiní problémy. Jen při sportu, jako jsou 

skoky a běhy dochází k pocitu instability, při oslabených svalech se může koleno 

podlamovat. (Ostrý, 2008) 

Jelikož PZV patří mezi hlavní pasivní stabilizátory kolenního kloubu, jeho 

poškození způsobuje většinou značné porušení stability kolena s častými projevy 

„vypadávání kolena“ („giving way“) a možností rychlé progrese degenerativních 

změn. [(Dungl, 2005), (Rybka, a další, 2006)] Instabilita vzniklá poškozením PZV 

je nejčastější typ chronické instability. Její projevy jsou poněkud rozdílné podle toho, 

které kapsulární struktury jsou současně porušeny. (Čech, a další, 1986)  
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2.3.5 Klinický obraz 

Klinický obraz vypadá takto: 

- abnormální ventrální posun tibie při vyšetření 

- velké subjektivní obtíže, tj. neschopnost běhu s brzděním nebo akcelerací, 

přítomnost „giving way“ fenoménu („vypadávání kolena“) či selhávání 

pro instabilitu 

- sekundární příznaky, jako výpotky, „meniskové“ příznaky, při nichž nelze 

vždy rozlišit blokádu způsobenou lézí menisku od „giving way“ fenoménu 

- časný nástup rozvoje adaptačních i artrotických změn kloubní chrupavky 

a subchondrální kosti (Čech, a další, 1986) 

2.4 KLINICKÉ VYŠETŘENÍ PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU 

Tato kapitola nemá za úkol důkladně popsat vyšetření kolenního kloubu. 

Jedná se o systematické shrnutí a zdůraznění důležitých vyšetření u poranění PZV. 

Toto vyšetření provádí ortoped. 

Pro zvládnutí vyšetřování kolenního kloubu a stanovení správné diagnózy 

je nezbytná znalost anatomie a fyziologie. Teprve pak je možné postupným 

praktickým nácvikem si osvojovat techniku provedení různých testů, které ověřují 

funkci a odkryjí postižení jednotlivých struktur. (Sosna, a další, 2001) Vyšetřujeme 

vždy obě dvě dolní končetiny, vždy srovnáváme s druhostranným kolenem. 

Při vyšetření se musíme zaměřit zejména na určení místa největší bolestivosti, 

vyšetření náplně kloubu a určení poraněných anatomických struktur. (Dungl, 2005) 

S pozorováním pacienta začínáme v čekárně sledováním jeho pohybového 

chování, výrazu obličeje a bolestivých grimas, celkového držení a charakteru chůze 

a nakonec i změny chování při příchodu do ordinace. (Gross, a další, 2005) Zásadní 

význam má anamnéza, zvláště u chronických obtíží, ale i u akutního poranění nám 

mnoho řekne o mechanismu úrazu. Aspekcí porovnáváme tvar a postavení kloubu 

s druhou stranou. Palpací odlišíme povrchový otok a hematomy od výpotku 

v kloubní dutině. Dlaní jedné ruky stlačíme oblast suprapatelárního recesu 

a vytlačíme tak případný výpotek pod čéšku: ta pak „plave“, hmatem zjistíme 

tzv. ballotement. Dále vyšetřujeme aktivní a pasivní pohyblivost. Vždy je nutno 

odlišit omezení pohybu pro bolest od pravé mechanické blokády. Nejčastější 

příčinou pravé blokády je interpozice poraněného menisku, pahýlu PZV nebo 
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kloubní myška. Vznik a uvolnění blokády je spojeno s pocitem lupnutí. [(Dungl, 

2005), (Chaloupka, a další, 2001), (Rozkydal, a další, 2001)] 

Při základním vyšetření stability kolenního kloubu leží pacient na zádech 

a musí mít uvolněné svalstvo. Nálezy srovnáváme s druhostranným kolenem. 

Posuzujeme rozevření kloubní štěrbiny nebo posun proximální tibie proti femuru. 

Velikost posunu nebo rozevření je klasifikována do tří stupňů (obrázek č.5) 

 

Obrázek 5 Hodnocení stability kolena: jeden, dva nebo tři křížky, podle míry nestability v 
jednotlivých směrech (Sosna, a další, 2001) 

Vyšetřujeme stabilitu boční pomocí abdukčního a addukčního testu, které 

jsou pozitivní při poškození postranních vazů. Základní vyšetřovací manévry 

na předozadní stabilitu jsou:  

 Přední zásuvkový test 

 Lachmanův test 

 Pivot shift test 

Přední zásuvkový test: Pacient leží na  zádech, flexe v kyčli 45°, flexe v koleni 90°. 

Lehce přisedneme špičku pacientovy nohy. Oběma rukama uchopíme zezadu horní 

část bérce pod postiženým kolenem a provádíme ventrální posun tibie 

oproti kondylům femuru. Zvětšený ventrální posun tibie svědčí o lézi předního 

zkříženého vazu. Provedeme-li tento test zevní a vnitřní rotaci bérce, posuzujeme 

stabilitu mediálních a laterálních kapsulárních struktur. [(Sosna, a další, 2001), 

(Dungl, 2005)] 
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Obrázek 6 Přední zásuvkový test (Ditmar, 1995) 

Lachmanův test: Pacient leží na zádech. Úchop končetiny opět nad a pod kolenem, 

které je v 15 – 20° flexi. Horní konec tibie se snažíme vysunout  ventrálně oproti 

kondylům femuru. Při úplném přetržení předního zkříženého vazu dochází 

ke zvětšenému přednímu posunu tibie, který je ukončený měkkým, postupně 

narůstajícím odporem. Lachmanův test je považován za nejvhodnější 

a nejspolehlivější při poranění předního zkříženého vazu. [(Sosna, a další, 2001), 

(Dungl, 2005)] 

 

Obrázek 7 Lachmanův test (Ditmar, 1995) 

 
Pivot shift test: Pacient leží na zádech, jednou rukou uchopíme chodidlo pacienta 

a extenzi kolenního kloubu provádíme současně s vnitřní rotací a abdukcí bérce. 

Při pozitivitě testu vyvoláme ventrální subluxaci laterálního kondylu tibie 

proti femuru. Při postupném převádění končetiny do flexe dojde ve 40° flexi k náhlé 

repozici subluxovaného kondylu, kterou je možno hmatat, vidět a někdy i slyšet. 

Vyšetření je pro pacienta často nepříjemné. Test je pozitivní u ruptury PZV 

a zvýrazňuje insuficienci laterálních kapsulárních struktur. Podmínkou je neporušený 

tractus iliotibialis. [(Dungl, 2005), (Bell, další, 2008)] 
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Obrázek 8 Pivot-shift test (Ditmar, 1995) 

 
Pokud nalézáme kloubní výpotek, je na místě udělat kloubní punkci. 

Ta pacientovi většinou uleví od bolesti a nám pomůže odhalit příčinu poranění. 

Pokud jde o hemartros, jedná se nejčastěji (70%) o poranění PZV. (Dungl, 2005) 

RTG vyšetření jsou nezbytné u závažnějších poranění kolenního kloubu. 

Nativní snímek by měl být zásadně proveden i u všech jiných kloubních problémů. 

Vždy je totiž nutno vyloučit změny na sketetu kolena. Artroskopie je miniinvazivní 

diagnostická a operační metoda. Diagnostická artroskopie je spolehlivá metoda 

k upřesnění poškození nitrokloubních struktur. Současně umožní jejich ošetření 

a naplánování dalšího léčebného postupu. Magnetická resonance je spolehlivá 

metoda k posouzení stavu všech měkkých tkání a nitrokloubních struktur kolena. 

Je vhodná u pacientů s kontraindikací k artoskopii. Většinou je indikována u pacientů 

po opakovaných poraněních a operacích kolenního kloubu v anamnéze. [(Sosna, 

a další, 2001), (Dungl, 2005)] 

2.5 TERAPIE PORANĚNÍ PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU 

Prvním cílem po úrazu je zmírnit bolest a otok. Časné obnovení zátěže 

a svalové aktivity podporuje obnovení pohybu v koleni. Při rozhodování mezi 

konzervativní a operační léčbou musíme vzít v úvahu věk, stupeň aktivity, 

přidružená poranění menisků a dalších vazů, stupeň nestability a motivaci pacienta. 

(Dungl, 2005) 

2.5.1 Konzervativní léčba 

Izolovaná poranění zkřížených vazů léčíme většinou nejdříve konzervativně. 

Při konzervativním léčení izolovaných poranění zkřížených vazů doporučujeme klid, 

23 
 



aplikaci chladu a časnou funkční léčbu. Doporučujeme speciální ortézy a intenzivní 

rehabilitaci. Prosté bandážování elastickým obinadlem nedoporučujeme – komprese 

čéšky může vyvolat patelofemorální obtíže. [(Dungl, 2005), (Chaloupka, a další, 

2001)] 

Jediná léčba spočívá v dynamické stabilizaci kloubu. Jak víme 

z biomechaniky kolenního kloubu, synergistou PZV jsou hamstringy a ZZV pomáhá 

zase extenzorová skupina. Proto se při poranění PZV zaměříme na posilování flexorů 

kolenního kloubu. Přitom je obnovení m. quadriceps femoris nutné, protože 

odpovídá za stabilitu kolena zejména ve fázi zátěže extendovaného kolena. 

Pro konečný výsledek je nejen důležitá absolutní síla stehenního svalstva, ale i určitá 

rovnováha flexorů a extenzorů. Vedle posilovacích cviků přidáme i cvičení 

vytrvalosti a propriocepce. V časné fázi po poranění je nejdůležitější obnova plné 

extenze. [(Dungl, 2005), (Chaloupka, a další, 2001), (Nýdrle, a další, 1992)] 

Podle Váchala (2003) a Smékala (2006) však konzervativní léčení nepřináší 

uspokojivé výsledky, ani při omezení sportovní aktivity, a proto není doporučována. 

V řadě případů dochází k chronické instabilitě kolenního kloubu, významnému 

oslabení svalových skupin v oblasti kolenního kloubu a k posttraumatické 

osteoartróze. Metodou volby je tedy jednoznačně operační řešení. Nabízí se možnost 

akutní sutury, v daleko širším měřítku však převažuje plastika PZV. Rekonstrukce 

PZV se provádí odloženě za 6 až 12 týdnů po zklidnění poúrazové synovialitidy 

a obnovení plné hybnosti kloubu. [(Smékal, 2006), (Váchal, a další, 2003)] 

2.5.2 Operační léčba 

K operační terapii jsou indikováni všichni pacienti se zvýšenou aktivitou 

a pacienti s přidruženým poraněním menisků a dalších vazů, dále pacienti, u kterých 

přetrvávají obtíže z nestability při běžné denní aktivitě. Vyšší věk (40 let a výše) není 

v současné době považován za kontraindikaci operační léčby.  Cílem chirurgického 

léčení je obnovit stabilitu kolena, odstranit poškozené menisky a kloubní chrupavku. 

Akutní primární sutury nebo extraartikulární rekonstrukce se v současné době 

neprovádějí. Je dávána přednost intraartikulární náhradám PZV. Operace jsou 

prováděny artroskopicky nebo pomocí miniartrotomie. (Dungl, 2005) 

Základními principy úspěšné náhrady PZV jsou: 

1. dostatečně pevný štěp 

2. přesné anatomické umístění štěpu 
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3. správné napětí štěpu 

4. zajištění revaskularizace a remodelace štěpu 

4. zamezení inpingementu štěpu 

5. pevná fixace štěpu 

6. časný pohyb a funkční rehabilitace [(Dungl, 2005), (Čech, a další, 1986)] 

Zásadní je volba implantátu, kterým bude nahrazen přetržený vaz. Může být 

použita vlastní tkáň (autoštěp), alogenní štěp (kadaverózní štěp, odebraný z mrtvého 

dárce) a umělý materiál. V současné době se používají dva typy autoštěpů: 

z patelárního vazu s dvěma kostními bločky na obou koncích tzv. BTB plastika 

(bone – tendon – bone) a ze šlach v oblasti kolene, nejčastěji šlacha 

m. semitendinosus a m. gracilis (ST/G). [(Dungl, 2005), (Chaloupka, a další, 2001), 

(Poľanský, 2005)] 

2.5.2.1 BTB plastika 

Štěp BTB je vybírán pro mladé pacienty a sportovce s vysokými nároky. 

S fixací titanovými interferenčními šrouby umožňuje akcelerovanou rehabilitaci, 

časný pohyb a časnou zátěž. Operace se provádí v bezkreví, pacient vleže na zádech, 

s DK polohovanou ve 45° flexi v kyčli a 90° flexi v kolenním kloubu. Z krátké incize 

ve střední třetině patelárního vazu se odebere asi 9 mm široký pruh s kostními bločky 

délky asi 25 mm z pately a tuberozity tibie. Artroskop se zavede do kloubu, 

následuje ošetření ostatních vazů a excize zbytku PZV.  Potom se s použitím cíliče 

vrtá tibiální a současně femorální kanál k protažení štěpu. Nakonec se musí štěp 

tonizovat a ukotvit proximálně i distálně interferenčními šroubky. Kostěné bločky 

se za 6 – 8 týdnů přihojí. [(Chaloupka, a další, 2001), (Váchal, a další, 2003)] 

Nejčastější komplikace tohoto druhu operace jsou obtíže v místě odběru štěpu 

(patelární bolest, bolest při kleku). Výskyt obtíží při použití BTB štěpu se sníží 

při bezprostřední a agresivní pooperační rehabilitaci. (Dungl, 2005) 
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Obrázek 9 Rekonstrukce PZV štěpem z patelárního vazu s dvěma kostními bločky. Schéma 
fixace štěpu ve femorálním a tibiálním kostním tunelu interferenčními šrouby (Dungl, 2005) 

 

 
Obrázek 10 Štěp z lig. patelae s dvěma kostními bločky 

(http://www.conquestchronicles.com/special/the_acl_injury, 2008) 

 

2.5.2.2 ST/G plastika 

Tato technika je podobna technice předchozí. Kostní tunely se vrtají 

o stejném průměru, jako je průměr štěpu. Femorálně se štěp fixuje vstřebatelným 

interferenčním šroubem nebo vstřebatelnými hřebíčky zavedenými napříč 

přes femorální tunel. Výhodou technik s použitím šlach ST/G jsou menší incize 

a menší výskyt patelární bolesti. (Dungl, 2005) Za určitou nevýhodu považujeme 

fakt, že šlacha se do kostěného kanálku nikdy nepřihojí zcela pevně a pokud 

po nějaké době dojde k selhání závěsného stehu, štěp se většinou uvolní. (Chaloupka, 

a další, 2001) 
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Obrázek 11 Štěp získaný ze šlachy m. semitendinosus 

(http://www.conquestchronicles.com/special/the_acl_injury, 2008) 

Alogenní štěp 

Jsou to štěpy získávané kadaverózně. Jako tkáň se nejčastěji používá 

ligamentum patellae, šlacha m. quadriceps femoris a Achillova šlacha. Aloštěpy jsou 

nejčastěji využívány při reoperacích, v dlouhodobých statistikách však nevykazují 

dobré výsledky. [(Dungl, 2005), (Paša, a další, 2001)] 

Umělé náhrady 

Umělé vazy, vyrobené z vláken jako jsou Darcon nebo Gortex, se příliš 

neosvědčily. Během dvou let docházelo k mechanickému selhávání štěpu nebo 

zánětlivé synovitidě. (Cross, 1998 ) 

2.6 REHABILITACE PO PLASTICE PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU 

Pro správnou funkci a dobrý výsledek je nutné zachovat anatomické úpony, 

tj. ukotvit štěp do míst, kde se upíná vlastní zkřížený vaz. Stejně nutnou podmínkou 

dobrého výsledku je i pooperační léčebná rehabilitace. Rehabilitace po operaci PZV 

doznala výrazných změn a to nejen v léčbě, ale hlavně ve zkrácení doby rehabilitace. 

Rehabilitační program dělá u závažnějších poranění nejméně 70% výsledků. Je dobré 

zdůraznit, že sebelépe operovaný kolenní kloub může zničit přistup nekompetentního 

rehabilitačního pracovníka. Na druhé straně, po ne zcela povedené operaci, pokud 

následuje kvalitní rehabilitace v rukou zkušeného pracovníka, může kolenní kloub 

dobře sloužit. Rehabilitaci můžeme rozdělit na 4 fáze: 

I. Pooperační fáze – zahrnuje počáteční dva týdny po operaci, stran štěpu jde 

o zánětlivou fázi. Hlavním úkolem v pooperační fázi je snížení otoku a bolesti. 

Ideálním prostředkem k dosažení tohoto cíle v prvních dnech po operaci je 

kryoterapie a polohování dolní končetiny v elevované pozici. K eliminaci bolesti 

využíváme fyzikální terapii. Metodou volby mohou být diadynamické – LP 

proudy a středofrekvenční proudy s analgetickým nastavením parametrů. 

Léčebná rehabilitace obsahuje mobilizaci pately, pasivní i aktivní cvičení 
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pohybu. Cílem je dosažení elevace natažené končetiny, plné extenze a flexe 

na 90°. [(Chaloupka, a další, 2001), (Smékal, a další, 2006)] 

II. Časná fáze – od 2. do 6. týdne po operaci (nekróza štěpu a jeho vaskularizace). 

V léčebné rehabilitaci klademe důraz na posilování svalstva, dosažení plného 

rozsahu pohybu, normální chůze, chůze po schodech, jízdu na kole (rotopedu). 

Velice důležitá je senzomotorické stimulace. Pomocí senzomotorické stimulace 

lze dobře ovlivnit nejčastější pohybové aktivity člověka (sed, stoj, chůze). Cviky 

prováděné ve vertikále usnadňují rozbití špatných pohybových stereotypů 

a dosažení rychlé a automatizované aktivace svalů potřebné pro správné držení 

těla ve stoji, vsedě a pro zlepšení stability a chůze. Z hlediska aferentace hrají roli 

pro vzpřímené držení těla a rovnováhu hlavně receptory z oblasti chodidla, pánve 

a šíje. Krátké suboccipitální svaly jsou považovány za svaly rovnováhy 

a obsahují čtyřikrát více proprioceptorů než ostatní svaly. Propriocepce z oblasti 

pánve výrazně ovlivňuje svalové napětí a stabilitu těla. Receptory plosky nohy 

lze facilitovat stimulací kožních receptorů nebo aktivací m. quadratus plantae 

s vytvořením zvýrazněné klenby nohy, tzv. malé nohy. Vytvoření malé nohy 

vede ke změně postavení prakticky všech kloubů nohy a změněnému rozložení 

tlaků v kloubech, což příznivě ovlivňuje proprioceptivní stimulaci. Významnou 

roli vedle koordinace hraje i rychlost aktivace a svalové kontrakce, která je nutná 

pro svalovou ochranu kloubů a také v tomto směru může senzomotorická 

stimulace výrazně přispět. Technika senzomotorické stimulace obsahuje soustavu 

balančních cviků prováděných v různých posturálních polohách. Cviky 

spočívající ve vychylování podložky či pacienta z rovnovážného postavení ještě 

účinněji aktivují proprioceptory a výrazně aktivují příslušné nervové dráhy 

a centra. Jako facilitační manévry se tedy využívají vzpřimovací rovnovážné 

a obranné reflexy. [(Chaloupka, a další, 2001), (Nýdrle, a další, 1992), (Janda, 

a další, 1992)] 

III. Střední fáze – od 6. týdne do 4. měsíce po operaci (proliferace buněk 

a obnovování vazu). Nemocný pokračuje v posilování, zahajuje se trénink běhu 

a sportovní činnosti.  

IV. Pozdní fáze – od 4. do 8. měsíce po operaci (remodelace štěpu). Nemocný 

pokračuje v posilování a zvyšování zátěže kolenního kloubu, cílem je dosažení 
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stabilního nebolestivého kolenního kloubu, bez přítomnosti otoků. Při splnění 

těchto cílů je nemocnému dovolen návrat ke sportu. [(Chaloupka, další, 2001), 

(Janda, a další, 1992)] 

Názory na pooperační léčbu se značně liší, zejména v indikaci plné zátěže 

kolenního kloubu. Na jedné straně se doporučuje 12-ti týdenní doba léčení vzhledem 

k horší vaskularizaci a až následně plná zátěž, na druhé straně se preferuje zatížení už 

v 1. či 2. týdnu. [(Nýdrle, a další, 1992), (Smékal, 2006), příloha č. 6, příloha č. 7 ] 

Základ je ovšem stejný. I dnes se rehabilitace rozděluje do několika fází 

a je specifická pro tento výkon. Časové rozdělení fází i náplň terapeutických 

jednotek se liší autor od autora, lékař od lékaře, nemocnice od nemocnice, 

ba dokonce i terapeut od terapeuta. Při terapii dodržujeme určité zásady, které jsou 

dané, důležitý je ovšem individuální přístup ke každému pacientovi. [(Chaloupka, 

a další, 2001), (Poľanský, 2005), (Orlajanski, a další, 1999), (Mucha, 2000), 

(Školníková, 2000), (Bollen, 2001), (Mayer, a další, 2003), příloha č. 6, příloha č. 7] 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 METODIKA PRÁCE 

Typ práce: případová studie 

Harmonogram: Tato bakalářská práce vznikla během absolvování souvislé odborné 

praxe, konané od 18. 1. do 12. 2. 2010 v Oblastní nemocnici Kladno. Speciální část 

práce se zabývá kazuistikou pacienta, který byl po artroskopické náhradě předního 

zkříženého vazu pomocí autogenního BTB štěpu z patelárního vazu. Pacient 

absolvoval rehabilitaci na lůžkovém ortopedicko-úrazovém oddělení, a poté docházel 

na rehabilitační ambulanci. Pacienta jsem dostala v den operace tj. 20. 1. 2010, kdy 

jsem provedla vstupní vyšetření.  Terapii byla rozdělena na 10 návštěv. 

Na ambulanci docházel v dopoledních hodinách 2 až 3x týdně. Každá terapie trvala 

přibližně hodinu. 

Pomůcky: 

 Diagnostické: vyšetřovací lehátko, židlička, dvouramenný goniometr, 

krejčovský metr, neurologické kladívko 

 Terapeutické: molitanový míček, overbal, žlutý Thera-Band, červený Thera-

Band,  kulová úseč, trampolína, posturomed.  

Vyšetřovací metody: vyšetření stoje (Haladová, a další, 1997), vyšetření chůze 

(Haladová, a další, 1997), vyšetření dechového stereotypu (Haladová, a další, 1997), 

vyšetření pánve (Haladová, a další, 1997), antropometrie (Haladová, a další, 1997), 

goniometrie (Janda, a další, 1993), vyšetření svalové síly (Janda, a další, 2004), 

vyšetření zkrácených svalů (Janda, a další, 2004), vyšetření reflexních změn 

ve smyslu kůže, podkoží, fascie, svalu a periostu (Lewit, 2003), vyšetření kloubní 

vůle [(Lewit, 2003), (Rychlíková, 2002)], neurologické vyšetření (Varsik, a další, 

2004), vyšetření pohybových stereotypů (Janda, 1982) 

Aplikované terapeutické metody: techniky měkkých tkání (Lewit, 2003), 

míčkování (Jebavá, 1993), mobilizace kloubů [(Lewit, 2003), (Rychlíková, 2002)], 

cvičení s Thera-Bandem (Pavlů, 2004), cvičení s overbalem (měkkým míčem) 

(Dobešová, 2003), metoda senzomotorické stimulace (Janda, a další, 1992), 

postizometrická relaxace (Lewit, 2003), PNF dle Kabata (Holubářová, a další, 2008), 
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analytická LTV pro posílení svalstva dle svalového testu (Janda, a další, 2004), 

postizometrická relaxace s následným protažením (Janda, 1982) 

Projekt bakalářské práce byl schválen etickou komisí UK FTVS, viz příloha č. 1. 

Pacient podepsal informovaný souhlas, jehož základní podoba je uvedena 

v příloze č. 2.  
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3.2 KAZUISTIKA PACIENTA 

3.2.1 Identifikace 

Vyšetřovaná osoba: T. P., ♂ 

Ročník: 1971 

Diagnóza: M 23.5 – chronická nestabilita kolene – laesio LCA genus dx 

3.2.2 Anamnéza 

Přímá 

Rodinná anamnéza: matka – DM II. typu, léčeno farmakologicky a dietou 

   – TEP  kolene 12/2009 – t. č. bez komplikací 

otec – zdráv 

Osobní anamnéza: 

 prodělal běžná dětská onemocnění bez komplikací 

 úrazy: behěm posledních 20 let – opakované úrazy kolen a zlomené palce 

na obou DKK (při sportu) 

2006 – řezná rána palce levé ruky 

 operace: září 2004 – artroskopie a plastika levého kolenního kloubu 

září 2009 – artoskopie pravého kolene, parciální menisektomie 

mediálního menisku, zjištěno přetržení PZV 

Z kontrolních krevních odběrů (2010) zjištěna asymptomaticky prodělaná hepatitida 

typu B. 

Nynější onemocnění:  

 červenec 2009 – úraz pravého kolene při fotbale, koleno oteklé, bolestivé, 

neledoval, jen staženo elastickým návlekem, šetřící režim, bez sportu, k lékaři 

nešel 

 září 2009 – artoskopie pravého kolene, provedena parciální menisektomie 

mediálního menisku a zjištěno poranění PZV, bez RHB, po 2 dnech bez berlí; 

naplánovaná plastika PZV na leden 2010 

Sociální anamnéza: rozvedený, bydlí v panelovém domě s výtahem ve 4. patře, 

se psem, byt bez schodů, s vanou, má 2 děti, které bydlí s matkou 
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Pracovní anamnéza: OSVČ pokrývač, většinu pracovní doby tráví v kleku 

na střeše, pravák 

Farmakologická anamnéza: neužívá žádné léky 

Alergická anamnéza: neguje 

Sportovní anamnéza: před plastikou PZV levého kolene hrál závodně hokej a fotbal 

(kope pravou nohou), poté už jen rekreačně, dále lyžuje, 9 let závodně tančil 

latinskoamerické tance 

Abusus: kuřák 20 cigaret denně, kávu ani černý čaj nepije, alkohol příležitostně, 

cca 5 piv za týden 

Předchozí RHB: po plastice PZV levého kolene v roce 2004 rehabilitace 

v nemocnici s dobrým efektem 

Nepřímá: 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta:  

Operační protokol z 20. 1. 2010 – ASK plastika PZV, BTB štěp (příloha č. 3) 

Indikace k RHB: Rehabilitace byla požadována ortopedem na lůžkovém oddělení 

od 21. 1. 2010. 

Status presens: Pacient je od včera 19. 1. 2010 hospitalizován v Oblastní nemocnici 

Kladno na ortopedicko-úrazovém oddělení kvůli plánované plastice předního 

zkříženého vazu pravého kolene. Subjektivně bez bolesti, orientovaný časem 

i prostorem. 

Váha: 78 kg   Výška: 174 cm  BMI: 25, 76 kg . m-2 (norma)  

TF: 72/min  FD: 18/min  TK: 120/70  
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3.2.3 Diferenciální rozvaha 

U pacienta po plastice PZV pravého kolene můžeme očekávat změněné pohybové 

stereotypy (vertikalizace, sed, stoj, chůze), sníženou svalovou sílu svalů na pravé 

dolní končetině, hypotrofii m. quadriceps femoris, reflexní změny ve smyslu svalu, 

fascie, podkoží a kůže (otok, jizva, …), blokády kloubů dolních končetin, změnu 

povrchového čití, propriocepce a rovnováhy.  
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3.2.4 Vstupní kineziologický rozbor 

20. 1. 2010 

Vyšetření stoje aspekcí 

zepředu:  

 barva kůže světlejší, bez otoků a hematomů 

 zatížení chodidel spíše na malíkových hranách 

 vbočené palce na obou DKK 

 prstce na obou DKK v semiflexi 

 podélná klenba vytvořena, méně na LDK 

 příčná klenba snížená 

 kotníky a lýtkové svaly symetrické, na obou DKK hypotrofie 

m. gastrocnemius mediální části (oproti laterální) 

 mírná varozita kolenních kloubů 

 pately symetrické, na levé stará zhojená jizva (8 cm dlouhá) 

 pravý  m. quadriceps femoris hypotrofický oproti levému 

 pupek ve středu břicha 

 bradavky ve stejné výši  

 HKK v semiflexi v loketních kloubech a pronaci předloktí 

 trapézové valy souměrné 

 hlava ve střední rovině 

 souměrnost obličeje  

z boku: 

 kolenní klouby v nulovém postavení 

 mírná anteverze pánve   

 vyklenutá břišní stěna 

 esovitá křivka páteře s oploštěním v oblasti L páteře a Th/L přechodu, 

výraznější kyfóza v oblasti Th 6-9, kyfotické držení C/Th přechodu 

přecházející do hyperlordózy s vrcholem u C5 

 HKK v semiflexi v loketních kloubech a pronaci předloktí 

 oboustranná protrakce ramen  
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 předsun hlavy  

zezadu:  

 paty, Achilovy šlachy podkolenní rýhy symetrické 

 lýtkové svaly symetrické 

 na obou DKK hypotrofie m. gastrocnemius medialní části oproti laterální 

 mírná varozita kolenních kloubů 

 kontura mediální strany stehen výraznější vlevo 

 subgluteální rýhy symetrické, ve stejné výši 

 konfigurace  hýžďových svalů symetrická 

 Michaelisova routa symetrická 

 thorakobrachiální trojúhelníky asymetrické – na levé straně výrazný vrchol 

(oproti pravé straně) ve výši  Th 12 

 paravertebrální valy po celé délce páteře symetrické 

 oploštění hrudní páteře, mediální okraje lopatek asi 10 cm od páteře 

 nevýrazná konfigurace mezilopatkových svalů 

 ramena ve stejné výši, trapézové valy souměrné 

 hlava ve středním postavení 

Vyšetření chůze aspekcí 

Chůze bez pomůcek, rytmus pravidelný, délka kroku stejná asi 40 cm. 

Odvíjení plosky – nášlap přes patu a zevní hranu chodidel. Mírná varozita kolenních 

kloubů a zevní rotace v kyčelních kloubech, více flektuje levý kolenní kloub. Souhyb 

horních končetin nesouměrný, výrazněji flektuje levý loket. Mírný náklon trupu 

vpřed. 

Vyšetření pánve 

 palpace: kristy symetrické, SIAS symetrické, SIPS symetrické, nebolestivé 

 dynamická vyšetření: 

o fenomén předbíhání – bpn 

o spine sign – oboustranně bpn 

o vyšetření dle Rosiny – oboustranně bpn 

o Trendelenburg-Duchennova zkouška – oboustranně negativní 

Vyšetření dechu 
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- mělké, pravidelné, dechová vlna distoproximální, převažuje břišní 

Antropometrie DKK  

Tabulka 1 Délka dolních končetin (cm) 20.1. 2010 

DKK P L

Celá DK - funkční 92 92
Celá DK - anatomická 85 85
Celá DK - umbilikální 96 96
Stehno 41 42
Bérec 44 43
Noha 30 30

 
Tabulka 2 Obvody dolních končetin (cm) 20.1. 2010 

DKK P L

stehno 15 cm nad patelou 49 50
stehno nad patelou 39 40
koleno přes patelu 37 38
tuberozitas tibie 34 34
lýtko 36 36
kotník 25 25
nárt a pata 34 34
metatarzy 23 23

 
Goniometrie DKK  

 
Tabulka 3 Aktivní rozsahy kloubů dolních končetin 20.1. 2010 

Aktivně  PDK  LDK 

Kyčel (E v koleni) S 10 – 0 – 90 S 10 – 0 – 90 

 F 40 – 0 – 20 F 40 – 0 – 20 

 R 30 – 0 – 20 R 30 – 0 – 20 
Koleno S 0 – 0 – 135 S 0 – 0 – 130 
Hlezno S 45 – 0 – 10 S 30 – 0 – 20 
 R 25 – 0 – 40 R 25 – 0 – 40 

 
Tabulka 4 Pasivní rozsahy kloubů dolních končetin 20.1. 2010 

Pasivně  PDK  LDK 

Kyčel (E v koleni) S 10 – 0 – 85 S 10 – 0 – 85 

 F 40 – 0 – 20 F 40 – 0 – 20 

 R 30 – 0 – 20 R 30 – 0 – 20 
Koleno S 0 – 0 – 135 S 0 – 0 – 130 
Hlezno S 45 – 0 – 10 S 30 – 0 – 20 
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 R 25 – 0 – 40 R 25 – 0 – 40 

Vyšetření zkrácených svalů 

      Pravá   Levá 

M. triceps surae 

- m. soleus     0   0 

- m. gastrocnemius    0   0 

Flexory kyčelního kloubu 

- m. iliopsoas     0   0 

- m. rectus femoris    0   0 

- m. tensor fascie latae   0   0 

- krátké adduktory stehna   0   0 

Flexory kolenního kloubu  

- m. biceps femoris    0   0 

- m. semitendinosus    0   0 

- m. semimembranosus   0   0 

Adduktory kyčelního kloubu   0   0 

(m. pectineus, m. adduktor brevis, m. adduktor longus, m. adduktor magnus, 

m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. gracilis) 

M. piriformis     0   0 

- palpačně     0   0 

M. pectoralis major 

- část sternální dolní    1   1 

- část sternální střední a horní  1   1 

- část klavikulární a m. pectoralis minor 1   1 

M. sternocleidomastoideus   0   0 

M. quadratus lumborum   0   0  

Paravertebrální zádové svaly   2 

Legenda: 0 – nejde o zkrácení; 1 – malé zkrácení; 2 – velké zkrácení 
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Vyšetření svalové síly DKK 

- viz příloha č. 4 

Vyšetření svalové síly HKK  

- viz příloha č. 5 

Vyšetření reflexních změn ve smyslu kůže, podkoží, fascie, svalu a periostu 

Vyšetření fascií na PDK 

 v oblasti stehna – posunlivá, protažitelná, nebolestivá 

 v oblasti bérce – posunlivá, protažitelná, nebolestivá 

Vyšetření fascií na LDK 

 v oblasti stehna – posunlivá, protažitelná, nebolestivá 

 v oblasti bérce – posunlivá, protažitelná, nebolestivá 

Vyšetření svalových spoušťových bodů  

Tabulka 5 Spoušťové body 20.1. 2010 

Sval Pravá strana Levá strana 

m. quadriceps femoris není TrP, * není TrP 
m. tensor fascie latae není TrP není TrP 
adduktory stehna není TrP není TrP 
m. piriformis není TrP není TrP 
ischiocrurální svaly není TrP není TrP 

_______ 
* - mírný hypotonus v oblasti mm. vastii 

Vyšetření periostových bodů 

Tabulka 6 Periostové body na DKK 20.1. 2010 

Periostový bod Pravá strana Levá strana 

hlavička fibuly nebolestivý nebolestivý 
pes anserinus tibiae nebolestivý nebolestivý 
úpony kolaterálních vazů nebolestivý nebolestivý 
horní okraj pately nebolestivý nebolestivý 
hrbol sedací kosti nebolestivý nebolestivý 
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Vyšetření kloubní vůle 

Tabulka 7 Kloubní vůle kloubů DKK 20.1. 2010 

Kloub Směr Pravá strana Levá strana 

dorzoplantární bpn bpn prsty – IP1 
laterolatelární bpn bpn 
dorzoplantární bpn bpn 

prsty - IP2 
laterolatelární bpn bpn 
dorzoplantární bpn bpn 

prsty - MTP 
laterolatelární bpn bpn 

dorzoplantární bpn bpn IP palce 
laterolatelární bpn bpn 
dorzoplantární blokáda blokáda 
laterolatelární blokáda blokáda MTP palce 

rotace bpn bpn 

hlavičky MTT dorzoplantární bpn bpn 

dorzální posun bpn bpn 
plantární posun bpn bpn Lisfrankův 

rotace bpn bpn 

dorzální posun bpn bpn talocrurální 
plantární posun bpn bpn 

ventrální blokáda bpn tibio-fibulární 
dorzální bpn bpn 

ventrodorzální bpn bpn femoro-tibiální 
laterolatelární bpn bpn 

laterolatelární bpn bpn patela 
kraniokaudální bpn bpn 

dorzální bpn bpn SI skloubení 
křížový hmat bpn bpn 

 

Vyšetření vazů 

        PDK  LDK 

- přední zkřížený vaz – přední zásuvkový fenomén  +  bpn 

- zadní zkřížený vaz – zadní zásuvkový fenomén  bpn  bpn 

- vnitřní postranní vaz – otvírání mediální štěrbiny kol. kl. bpn  bpn 

- zevní postranní vaz – otvírání laterální štěrbiny kol. kl. bpn  bpn 
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Neurologické vyšetření 

Vyšetření čití na DKK 

 povrchové 

o taktilní – neporušeno 

o algické – neporušeno 

o termické – neporušeno 

o grafestéza – neporušeno 

o diskriminační čití – ploska nohy, dorzum nohy, tibie (2 cm 

pod spodním pólem pately), před patelu, stehno (15 cm nad patelou) 

– neporušeno 

o celkové povrchové čití – neporušeno 

 hluboké 

o pohybocit, polohocit – pacient není schopen nastavit PDK v kolenním 

kloubu do stejné polohy, do jaké mu byla nastavena LDK 

o stereognozie – neporušeno 

Vyšetření fyziologických šlachookosticových reflexů na HKK 

- dobře výbavné, symetrické kromě reflexní odpovědi C8 na LHK, která byla slabší 

oproti ostatním na HKK 

     PHK    LHK 

bicipitový (C5-6)    3 – normoreflexie  3 – normoreflexie 

radiopronační (C6)    3 – normoreflexie  3 – normoreflexie 

tricipitový (C7)   3 – normoreflexie   3 – normoreflexie  

flexorů prstů (C8)    3 – normoreflexie  2 – hyporeflexie  

Vyšetřeni fyziologických šlachookosticových reflexů na DKK 

- hůře výbavné oproti reflexům na HKK, všechny kromě patelárního reflexu na LDK 

měly horší odpověď na podnět oproti HKK 

PDK   LDK 

patelární (L2-4)     2 – hyporeflexie  3 – normoreflexie  

Achillovy šlachy (L5, S1-2)   2 – hyporeflexie  2 – hyporeflexie  

medioplantární (L5, S1-2)   2 – hyporeflexie  2 – hyporeflexie  
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Vyšetření stoje  

 stoj na PDK – provede 

 stoj na LDK – provede 

 stoj na špičkách – provede 

 stoj na patách – provede 

 Romberg I – III – provede, bpn 

Vyšetření chůze 

 chůze po špičkách – provede 

 chůze po patách – provede 

 chůze v podřepu – provede 

 chůze pozadu -  provede 

 

3.2.4.1 Závěr vstupního vyšetření 

Pacient má vadné držení těla s hyperlordózou bederní páteře, vyklenutou 

břišní stěnou a mírným předsunem hlavy; snížená příčná klenba a varózní postavení 

kolenních kloubů bilaterálně. Vyšetřeno zkrácení prsních svalů bilaterálně, které 

pravděpodobné souvisí s celkovým vadným držením těla a předsunem ramen. 

Rozsahy kloubů DKK jsou zachovány fyziologické. Svalová síla snížena u flexorů 

kolenního kloubu vpravo a extenzorů kyčelních kloubů bilaterálně. Pacient 

má pozitivní přední zásuvkový test, blokádu hlavičky fibuly směrem ventrálním 

vpravo a blokáda MTP obou palců ve směru dorzálním a laterolaterálním. U pacienta 

je změněný polohocit pravého kolenního kloubu. 



 

3.2.5 Krátkodobý plán 

- tromboembolická prevence 

- protiedémová terapie (kryoterapie, elevace PDK) 

- mobilizace kloubů dle vyšetření, patela pouze laterálně 

- zvyšování posunlivosti a protažitelnosti jizvy  

- zvětšení rozsahu hybnosti pravého kolenního kloubu do 90° flexe 

- obnovení svalové síly svalů na PDK 

- tonizace pravého m. quadriceps femoris 

- nácvik statické a dynamické stabilizace kolenního kloubu 

- obnova propriocepce a balanční trénink  

- korekce stereotypu stoje  

- nácvik a edukace dvoudobé chůze o berlích 

- postupná aktivní extenze pravého kolene v plném rozsahu 

- běžná chůze bez pomůcek 

- jízda na rotopedu bez zátěže
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3.2.6 Průběh terapeutické péče 

3.2.6.1 20. 1. 2010 

Proveden vstupní kineziologický rozbor. 

3.2.6.2 22. 1. 2010 

Vyšetření fyzioterapeutem 

Subjektivní: Pacient je 2. den po plastice PZV kolenního kloubu vpravo. Subjektivně 

se cítí dobře. Je orientovaný v čase i prostoru. Uvádí velkou bolestivost v oblasti 

odběru štěpu z patelárního vazu (oblast tuberozitas tibie). 

Objektivní:  

Vyšetření lehu aspekcí 

Svrchní část postele nadzvednuta asi 15cm od horizontály, operovaná PDK 

podložena od kolene níže molitanem (asi 10 cm vysoký), druhá DK v mírné abdukci 

v kyčelním kloubu, HKK pod hlavou, na PDK dlouhá kloubová ortéza (nastavena 

E10°, F60°). 

Vyšetření vertikalizace 

Pacient se sám zvedne, nejprve do polosedu na lůžku, poté si operovanou 

nohu nadzvedne pomocí horních končetin a sundá ji dolů z lůžka. Postaví se do stoje 

o 2 FH.  

Vyšetření stoje aspekcí  

zepředu:  

 pacient  stojí s pomocí 2 francouzských holí 

 dlouhá ortéza na PDK 

 zatěžuje pouze na LDK, PDK v semiflexi opřená pouze o špičku 

 kotníky, lýtka, kolena, stehna asymetrická – i přes ortézu je patrný otok PDK 

 pupek ve středu břicha 

 pravá bradavka výše 
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 HKK v semiflexi, ABD a VR v ramenních kloubech, drží berle 

 pravé rameno výše 

 trapézové valy asymetrické – pravý prominuje 

 hlava ukloněna mírně doprava 

z boku:  

 kolenní kloub LDK v extenzi 0° 

 kolenní kloub PDK v ortéze – asi 20° flexe 

 vyklenutá břišní stěna 

 esovitá křivka páteře hyperlordóza L páteře, oploštění v oblasti 

Th/L přechodu, výraznější kyfóza v oblasti Th 6-9, kyfotické držení C/Th 

přechodu přecházející do hyperlordózy s vrcholem u C5 

 HKK v semiflexi v loketních kloubech a flexi (asi 30°) a VR v kloubech 

ramenních, drží berle 

 náklon celého trupu vpřed – hodně se opírá do berlí 

 mírný předsun hlavy  

zezadu:  

 paty, Achillovy šlachy asymetrické 

 lýtkové svaly, podkolenní rýhy, hamstringy bohužel nevidíme – pacient 

má zakázáno od lékaře ve stoji sundat ortézu  

 thorakobrachiální trojúhelníky asymetrické – na levé straně výrazný vrchol 

(oproti pravé straně) ve výši  Th 12 

 paravertebrální valy asymetrické – výraznější konfigurace podél páteře vlevo  

 oploštění hrudní páteře, mediální okraje lopatek asi 10 cm od páteře 

 pravá lopatka výš než levá 

 pravé rameno výše 

 trapézové valy asymetrické – pravý prominuje 

 hlava ukloněna mírně vpravo 

Vyšetření chůze aspekcí 

Chůze o 2 FH, dvoudobá, pravidelná, delší kroky. Pacient nesmí zatěžovat 

PDK, pokládá ji celou plochou na zem a poté jí opět celou odlepí – chybí odvíjení 
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plosky, flexe kolenní pouze 5°. Nášlap LDK přes zevní hranu chodidla, plná zátěž. 

Berle dává více před tělo, mírný náklon trupu vpřed. 

Vyšetření pánve 

 palpace: kristy, SIAS, SIPS asymetrické, vpravo výše 

 dynamická vyšetření (fenomén předbíhání, spine sign, vyšetření dle Rosiny, 

Trendelenburg-Duchennova zkouška) – nevyšetřeno 

Antropometrie DKK 

Tabulka 8 Délka dolních končetin (cm) 22.1. 2010 

DKK P L

Celá DK - funkční 92 92
Celá DK - anatomická 85 85
Celá DK - umbilikální 96 96
Stehno 41 42
Bérec 44 43
Noha 30 30

 

Tabulka 9 Obvody dolních končetin (cm) 22.1. 2010 

DKK P L 

stehno 15 cm nad patelou 50 51
stehno nad patelou 41 40
koleno přes patelu 42 38
tuberozitas tibie 38 34
lýtko 37 36
kotník 25 25
nárt a pata 34,5 34
metatarzy 23 23

 

Pozn. Měřeno bez ortézy. Je možná odchylka + - 0,5 cm při měření na PDK, jelikož 

měl pacient přelepenou jizvu (krytí nad kolenem až do půlky bérce).  
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Goniometrie DKK  

Tabulka 10 Aktivní rozsahy kloubů dolních končetin 22.1. 2010 

Aktivně  PDK  LDK 

Kyčel S * S 10 – 0 – 90 

(20° flexe kolene) F * F 40 – 0 – 20 

 R * R 30 – 0 – 20 
Koleno S 20 – 0 – 40 S 0 – 0 – 130 
Hlezno S 45 – 0 – 10 S 30 – 0 – 20 
 R 25 – 0 – 40 R 25 – 0 – 40 

 

Tabulka 11 Pasivní rozsahy kloubů dolních končetin 22.1. 2010 

Pasivně  PDK  LDK 

Kyčel S 10 – 0 – 80 S 10 – 0 – 90 

(20°flexe kolene) F 40 – 0 – 20 F 40 – 0 – 20 

 R 30 – 0 – 20 R 30 – 0 – 20 
Koleno S 20 – 0 – 40 S 0 – 0 – 130 
Hlezno S 45 – 0 – 10 S 30 – 0 – 20 
 R 25 – 0 – 40 R 25 – 0 – 40 

________ 

* - nevyšetřeno pro bolest 

Ortéza na PDK nastavena na E 10°, F 60°.  

Vyšetření svalové síly na DKK 

 viz příloha č. 4 

Vyšetření svalové síly na HKK 

 viz příloha č. 5 

Vyšetření reflexních změn ve smyslu kůže, podkoží, fascie, svalu a periost 

PDK je červená od desinfekce, bez hematomů, po sundání ortézy viditelný 

otok v oblasti stehna a lýtka, palpačně je tuhý, pacientovi vadí sebemenší dotyk 

v oblasti odběru štěpu (oblast tuberozitas tibie a 10 cm pod ní) pro velkou 

bolestivost, celá dolní končetina je teplejší než levá dolní končetina 
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Vyšetření jizvy 

 vyšetření jizvy není možné, protože je sterilně kryta (krytí zasahuje 

od horního pólu pately do půlky bérce) 

Vyšetření fascií na PDK 

 v oblasti stehna – vyšetření není možné z důvodu sterilního krytí jizvy 

a bolesti 

 v oblasti bérce – vyšetření není možné z důvodu sterilního krytí jizvy 

a bolesti 

Vyšetření fascií na LDK 

 v oblasti stehna – posunlivá, protažitelná, nebolestivá 

 v oblasti bérce – posunlivá, protažitelná, nebolestivá 

Vyšetření svalových spoušťových bodů  

Tabulka 12 Spoušťové body na DKK 22.1. 2010 

Sval Pravá strana Levá strana 

m. quadriceps femoris není TrP není TrP 
m. tensor fascie latae není TrP není TrP 
adduktory stehna není TrP není TrP 
m. piriformis není TrP není TrP 
ischiocrurální svaly není TrP není TrP 

 

Vyšetření periostových bodů 

Tabulka 13 Periostové body na DKK 22.1. 2010 

Periostový bod Pravá strana Levá strana 

hlavička fibuly bolestivá nebolestivý 
pes anserinus tibiae bolestivý nebolestivý 
úpony kolaterálních vazů bolestivé nebolestivý 
horní okraj pately nevyšetřeno nebolestivý 
hrbol sedací kosti nebolestivý nebolestivý 
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Vyšetření kloubní vůle 

Tabulka 14 Kloubní vůle 22.1. 2010 

Kloub Směr Pravá strana Levá strana 

dorzoplantární bpn bpn prsty - IP1 
laterolatelární bpn bpn 
dorzoplantární bpn bpn 

prsty - IP2 
laterolatelární bpn bpn 
dorzoplantární bpn bpn 

prsty - MTP 
laterolatelární bpn bpn 

dorzoplantární bpn bpn IP palce 
laterolatelární bpn bpn 
dorzoplantární blokáda blokáda 
laterolatelární blokáda blokáda MTP palce 

rotace bpn bpn 

hlavičky MTT dorzoplantární bpn bpn 

dorzální posun bpn bpn 
plantární posun bpn bpn Lisfrankův 

rotace bpn bpn 

dorzální posun bpn bpn talocrurální 
plantární posun bpn bpn 

ventrální nelze vyšetřit * bpn tibio-fibulární 
dorzální nelze vyšetřit * bpn 

ventrodorzální nelze vyšetřit * bpn femoro-tibiální 
laterolatelární nelze vyšetřit * bpn 

laterolatelární nelze vyšetřit * bpn patela 
kraniokaudální nelze vyšetřit * bpn 

dorzální nelze vyšetřit * bpn SI skloubení 
křížový hmat nelze vyšetřit * bpn 

________ 

* - pro bolest 

Neurologické vyšetření 

Vyšetření čití na DKK 

 povrchové 

o taktilní – čití na celé PDK je mírně snížené oproti LDK; dále vyšetřená 

hypestezie z laterální strany kolenního kloubu – oblast laterálního 

kondylu femuru, okruh o průměru cca 7 cm 
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o algické – PDK – zvýšená bolestivost v oblasti odběru štěpu 

(tuberozitas tibie) 

o termické – bilat bpn 

o grafestéza – bilat bpn 

o diskriminační čití – ploska nohy, dorzum nohy, tibie (2 cm pod spodním 

pólem pately), před patelu, stehno (15 cm nad patelou) – neporušeno 

o celkové povrchové čití – výrazná hypestezie v oblasti laterálního kondylu 

femuru a zvýšené algické čití v oblasti odběru kostního štěpu 

 hluboké 

o pohybocit, polohocit –  nezměněno; v kolenním kloubu nebylo možno 

vyšetřit 

o stereognozie – neporušeno 

Vyšetřeni fyziologických šlachově - okosticových reflexů na HKK 

- dobře výbavné, symetrické kromě reflexní odpovědi C8 na LHK, která byla slabší 

oproti ostatním na HKK 

     PHK    LHK 

bicipitový (C5-6)    3 – normoreflexie  3 – normoreflexie 

radiopronační (C6)    3 – normoreflexie  3 – normoreflexie 

tricipitový (C7)   3 – normoreflexie   3 – normoreflexie  

flexorů prstů (C8)    3 – normoreflexie  2 – hyporeflexie  

Vyšetřeni fyziologických šlachově - okosticových reflexů na DKK 

- hůře výbavné oproti reflexům na HKK, všechny kromě patelárního reflexu na LDK 

měly horší odpověď na podnět oproti HKK 

PDK   LDK 

patelární (L2-4)     nevyšetřeno *  3 – normoreflexie  

Achillovy šlachy (L5, S1-2)   2 – hyporeflexie  2 – hyporeflexie  

medioplantární (L5, S1-2)   2 – hyporeflexie  2 – hyporeflexie  

* - oblast je sterilně kryta 
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Závěr vyšetření 

Pacient nesmí zatěžovat pravou dolní končetinu. Stojí a chodí s pomocí 

2 francouzských holí. Na PDK má vysokou kloubovou nastavitelnou ortézu 

nastavenou na 10° extenze a 60° flexe. Pacient ovšem pohybuje pouze v rozsahu 

od 20° extenze do 40° flexe v kolenním kloubu. Rozsahy v kyčelním kloubu nebylo 

možné vyšetřit, z důvodu pooperační bolestivosti PDK. Svalová síla nebyla 

vyšetřena dle svalového testu také z důvodu bolesti. Zhodnotila jsem ji jako stupeň 3, 

jelikož byl pacient schopen chůze o 2 FH. Vyšetřený otok na PDK odpovídá 

naměřeným větším obvodům. V oblasti laterálního kondylu femuru na PDK jsem 

vyšetřila oblast hypestezie. Nadměrně bolestivá je oblast odběru štěpu (tuberozitas 

tibie) a její okolí. Pacient má omezenou kloubní vůli obou MTP kloubů palců ve 

směru dorzoplantárním a laterolaterálním. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Obnovení kloubní vůle MTP kloubů palců, zabránit vzniku tromboembolické 

nemoci, pomoci vstřebávání otoku a aktivovat svaly na PDK, zvětšovat rozsah 

kolenního kloubu PDK. Naučit pacienta správné vertikalizaci, upravit stoj a chůzi 

o dvou francouzských holích. 

Návrh terapie: 

 Prevence TEN 

 Mobilizace MTP kloubů obou palců 

 Aktivní pohyby a izometrická kontrakce svalů PDK 

 Nácvik vertikalizace, stoje a chůze 

 Motodlaha na kolenní kloub 

Provedení: 

 Prevence TEN 

o Pacient leží na zádech, DKK nataženy, PDK podložena molitanem. 

Provádí střídavě DF a PF v hlezenních kloubech. Opakuje 20x.  

o Pacient leží na zádech, DKK nataženy, PDK podložena molitanem. 

Provádí cirkumdukci v hlezenních kloubech po směru hodinových 

ručiček. Opakuje 10x. 
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o Pacient leží na zádech, DKK nataženy, PDK podložena molitanem. 

Provádí cirkumdukci v hlezenních kloubech  proti směru hodinových 

ručiček. Opakuje 10x.  

 Pacient leží na zádech, DKK nataženy, PDK podložena molitanem. Provede 

maximální DF v hlezenních kloubech, zatlačí kolena do podložky a aktivuje 

m. gluteus maximus. Opakuje 15x. 

 Aktivní pohyby a izometrická kontrakce svalů PDK 

o Pacient leží na zádech, DKK nataženy, PDK pod kolenem podložena 

overbalem. Přitáhne špičku k bérci, pata tlačí do podložky a koleno 

do overbalu. Výdrž 10 sekund, 5 sekund relaxace, opakuje 10x.  

o Pacient leží na zádech, DKK nataženy, PDK pod kolenem podložena 

molitanem. Pacient se snaží nadzvedávat nataženou PDK 

nad podložku. Opakuje 6x, 2 sériích.  

o Pacient leží na zádech, DKK nataženy, PDK pod kolenem podložena 

molitanem. Pacient se snaží nadzvedávat nataženou PDK 

nad podložku, špička vytočena zevně. Opakuje 6x ve 2 sériích.  

o Pacient leží na zádech, DKK nataženy, PDK pod kolenem podložena 

molitanem. Pacient se snaží nadzvedávat nataženou PDK 

nad podložku, špička vtočena dovnitř. Opakuje 6x ve 2 sériích.  

o Pacient leží na zádech, LDK natažena, PDK v 20° flexi v kolenním 

kloubu. Provádí plynulou flexi v pravém kolenním kloubu sunem 

po podložce do svého maximálního rozsahu flexe, a poté pomalu 

zpátky. Opakuje 6x ve 2 sériích. 

 Nácvik vertikalizace, stoje a dvoudobé chůze. 

 Motodlaha na kolenní kloub – rozsah E10°, F60°, 20 minut  

Výsledek: 

Pacientova PDK je dnes velice bolestivá. Největší problém mu dělala vertikalizace, 

při které ho bolela oblast odběru štěpu. Dolní končetinu nezvládl zvednout 
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od podložky, svaly aktivoval pouze izometricky. Flexi v kolenním kloubu aktivně 

po podložce zvládl do 45°.  

Autoterapie: 

Doporučila jsem pacientovi, aby intensivně ledoval místo odběru štěpu a kolenní 

kloub nad čéškou, pro zmírnění bolesti a otoku. Dále aby každou hodinu opakoval 

cviky TEN prevence, cvik s overbalem, zkoušel dále nadzvedávat nataženou PDK 

z podložky a trénoval flexi a extenzi kolene. 

3.2.6.3 26. 1. 2010 

Vyšetření fyzioterapeutem 

Subjektivní: Pacient přichází 6. den po operaci na rehabilitační ambulanci. Přišel 

o 2 FH. Při chůzi cítí tah v oblasti patelárního vazu a tah a bolest v horní třetině tibie 

mediálně. 

Objektivní: 

Vyšetření stoje aspekcí 

zepředu: 

 bez FH a ortézy 

 pravá noha odlehčena, položena na celém chodidle, zátěž na palci a I.-V. 

metatarzu 

 levá - zatížení chodidla spíše na malíkové hraně 

 vbočené palce na obou DKK 

 prstce v semiflexi 

 kotníky, lýtkové svaly, pately, stehenní svaly asymetrické – výrazný otok 

v oblasti PDK 

 pupek ve středu břicha 

 bradavky ve stejné výši  

 HKK v semiflexi v loketních kloubech 

 levé rameno a trapézový val výše 

 hlava ukloněna vlevo 

 souměrnost obličeje  
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z boku: 

 otok pravého kotníku, lýtka, kolene i stehna 

 kolenní kloub LDK v extenzi 0°, kolenní kloub PDK – asi 20° flexe 

 vyklenutá břišní stěna 

 esovitá křivka páteře s oploštěním v oblasti Th/L přechodu, výraznější kyfóza 

v oblasti Th6-9, kyfotické držení C/Th přechodu přecházející 

do hyperlordózy s vrcholem u C5 

 HKK v semiflexi v loketních kloubech 

 protrakce ramen 

 mírný předsun hlavy  

zezadu: 

 paty, Achillovy šlachy, lýtkové svaly, podkolenní rýhy, hamstringy 

asymetrické  

 výraznější konfigurace hýžďových svalů vlevo 

 thorakobrachiální trojúhelníky asymetrické – na levé straně výrazný vrchol 

(oproti pravé straně) ve výši  Th 12 

 paravertebrální valy asymetrické – výraznější konfigurace podél páteře vlevo  

 oploštění hrudní páteře, mediální okraje lopatek asi 10 cm od páteře 

 levá lopatka výš než pravá 

 levé rameno výše 

 trapézové valy asymetrické – levý prominuje 

 hlava ukloněna mírně vlevo 

Vyšetření pánve 

 palpace: kristy, SIAS, SIPS asymetrické, vpravo výše 

 dynamická vyšetření (fenomén předbíhání, spine sign, vyšetření dle Rosiny, 

Trendelenburg-Duchennova zkouška) – nevyšetřeno 

Vyšetření chůze aspekcí 

Chůze o 2 FH, dvoudobá, pravidelná, delší krok. PDK zatěžuje asi z 10% 

(dle lékaře by neměl vůbec), pokládá ji celou plochou na zem a poté ji opět celou 
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odlepí – chybí odvíjení plosky, nášlap LDK přes zevní hranu chodidla, PDK jen 5° 

flexe v kolenním kloubu, berle dává více před tělo, mírný náklon trupu vpřed 

Antropometrie DKK 

Tabulka 15 Obvody dolních končetin (cm) 26.1. 2010 

DKK P L

stehno 15 cm nad patelou 51 52
stehno nad patelou 44 41
koleno přes patelu 41 38
tuberozitas tibie 39 34
lýtko 38,5 36
kotník 26,5 25
nárt a pata 35 34
metatarzy 23,5 23

 

Goniometrie DKK 

Tabulka 16 Aktivní kloubní rozsahy dolních končetin 26.1. 2010 

Aktivně  PDK  LDK 

Kyčel S 10 – 0 – 90 S 10 – 0 – 90 

(15° flexe kolene) F 40 – 0 – 20 F 40 – 0 – 20 

 R 30 – 0 – 20 R 30 – 0 – 20 
Koleno S 0 – 15 – 80 S 0 – 0 – 130 
Hlezno S 45 – 0 – 10 S 30 – 0 – 20 
 R 25 – 0 – 40 R 25 – 0 – 40 

 

Tabulka 17 Pasivní kloubní rozsahy dolních končetin 26.1. 2010 

Pasivně  PDK  LDK 

Kyčel S 10 – 0 – 90 S 10 – 0 – 90 

(15°flexe kolene) F 40 – 0 – 20 F 40 – 0 – 20 

 R 30 – 0 – 20 R 30 – 0 – 20 
Koleno S 0 – 15 – 80 S 0 – 0 – 130 
Hlezno S 45 – 0 – 10 S 30 – 0 – 20 
 R 25 – 0 – 40 R 25 – 0 – 40 

 

Ortéza na PDK nastavena na E 10°, F 70°.  
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Vyšetření svalové síly na DKK 

 viz příloha č. 5 

Vyšetření hybných stereotypů 

Extenze v kyčli 

 v základním postavení 

Pravá strana 

- ischiocrurální svaly a homolaterální paravertebrální svaly v oblasti L/S 

- homolaterální paravertebrální svaly v oblasti Th/L 

- kontralaterální paravartebrální svaly v oblasti L/S 

- kontralaterální paravertebrální svaly v obl. Th/L 

- m. gluteus maximus až na konci pohybu 

Levá strana 

- ischiocrurální svaly a zároveň m. gluteus maximus 

- homolaterální paravertebrální svaly v obl. L/S 

- homolaterální paravertebrální svaly v obl. Th/L 

- kontralaterální paravertebráslní svaly v obl. L/S 

- homolaterální paravertebrální svaly v obl. Th/L 

 flexe v koleni 85° vpravo (pacient ještě nemá 90°), vlevo flexe v koleni 90° 

Pravá strana 

- paravertebrální svaly v obl. L/S 

- paravertebrální svaly v obl. Th/L 

- m. gluteus maximus a ischiocrurální svaly zároveň 

Pozn. Při tomto pohybu cítí pacient bolest a tah v oblasti malé i velké jizvy a kolem 

nich. 

Levá strana 

- homolaterální paravertebrální svaly v obl. L/S a Th/L zároveň 

- kontralaterální paravertebrální svaly v obl. L/S a Th/L 

- m. gluteus maximus a ischiocrurální svaly zároveň 
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Abdukce v kyčli 

Pravá strana 

- m. gluteus medius 

Slabé zapojení ostatních svalů – m. tenzor fascie latae, m. quadratus lumborum, 

m. iliopsoas (mírná flexe, ne čistá abdukce), m. rectus femoris, m. quadratus 

lumborum a břišní svaly (fixace trupu) 

Levá strana 

- m. gluteus medius 

Slabé zapojení ostatních svalů (menší zapojení než na PDK) – m. tenzor fascie latae, 

m. quadratus lumborum, m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. quadratus lumborum 

a břišní svaly (fixace trupu) 

Vyšetření reflexních změn ve smyslu kůže, podkoží, fascie, svalu a periostu 

Barva kůže na PDK je světlejší, tmavě fialové hematomy v oblasti mediální 

strany lýtka, vnitřního kotníku a podélné klenby až k palci. Viditelný otok v oblast 

kolenního kloubu, lýtka i kotníku. Palpačně je všude tuhý, více na lýtku.  

Vyšetření jizvy 

Pacient má v oblasti kolenního kloubu po operaci 4 jizvy: 

 Jizva po odběru štěpu z patelárního vazu – vede středem kolene, přes patelu 

až po tuberozitas tibie, je dlouhá 7 cm, má 12 stehů, klidná, není zarudlá, 

palpačně citlivá, nic z ní nevytéká, neposunlivá. 

 Jizva po implantaci kostního bločku do tibie – nachází mediokaudálně 

od velké jizvy, v horní čtvrtině tibie, je 2 cm dlouhá, má 3 stehy, klidná, není 

zarudlá, palpačně bolestivá, nic z ní nevytéká, neposunlivá. 

 2 jizvy po ASK – kraniolarerálně 2 cm od velké jizvy a druhá  mediálně 

1,5 cm od velké jizvy, obě mají 1 steh, klidné, nejsou zarudlé, nebolestivé, 

nic z nich nevytéká, hůře posunlivé pouze při jejich středu.   

Vyšetření fascií na PDK 

 v oblasti stehna – horší posunlivost a protažitelnost nad kolenem, nebolestivá 

 v oblasti bérce – horší posunlivost a protažitelnost mediálně i laterálně 

od tibie, při vyšetření pacient udává bolest 
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Vyšetření kloubní vůle 

Tabulka 18 Kloubní vůle 26.1. 2010 

Kloub Směr Pravá strana Levá strana 

dorzoplantární bpn bpn prsty - IP1 
laterolatelární bpn bpn 
dorzoplantární bpn bpn 

prsty - IP2 
laterolatelární bpn bpn 
dorzoplantární bpn bpn 

prsty - MTP 
laterolatelární bpn bpn 

dorzoplantární bpn bpn IP palce 
laterolatelární bpn bpn 
dorzoplantární blokáda blokáda 
laterolatelární bpn bpn MTP palce 

rotace bpn bpn 

hlavičky MTT dorzoplantární bpn bpn 

dorzální posun bpn bpn 
plantární posun bpn bpn Lisfrankův 

rotace bpn bpn 

dorzální posun bpn bpn talocrurální 
plantární posun bpn bpn 

ventrální nelze vyšetřit * bpn tibio-fibulární 
dorzální nelze vyšetřit * bpn 

ventrodorzální bpn bpn femoro-tibiální 
laterolatelární bpn bpn 

laterolatelární blokáda mediálně bpn patela 
kraniokaudální nevyšetřujeme bpn 

dorzální bpn bpn SI skloubení 
křížový hmat bpn bpn 

________ 

* - pro bolest 

Neurologické vyšetření 

Vyšetření čití na DKK 

 povrchové 

o taktilní – hypestezie z laterální strany kolenního kloubu – oblast 

laterálního kondylu femuru, okruh o průměru cca 7cm 
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o algické – PDK – zvýšená bolestivost v oblasti odběru štěpu (tuberozitas 

tibie) a oblasti implantaci kostního bločku do tibie (mediokaudálně 

od tuberozitas tibie) 

o termické – bilat bpn 

o grafestéza – bilat bpn 

o diskriminační čití – ploska nohy, dorzum nohy, tibie (2 cm pod spodním 

pólem pately), před patelu, stehno (15 cm nad patelou) – neporušeno 

o celkové povrchové čití – výrazná hypestezie v oblasti laterálního kondylu 

femuru a zvýšené algické čití v oblasti odběru kostního štěpu a místa 

implantace kostního bločku 

 hluboké 

o pohybocit, polohocit – pacient není schopen bez zrakové kontroly nastavit 

operovanou DK v kolenním kloubu do stejné polohy jako byla nastavena 

zdravá DK 

o stereognozie – neporušeno 

Vyšetřeni fyziologických šlachově - okosticových reflexů na DKK 

- hůře výbavné oproti reflexům na HKK, všechny kromě patelárního reflexu na LDK 

měly horší odpověď na podnět oproti HKK 

PDK   LDK 

patelární (L2-4)     nevyšetřeno *  3 – normoreflexie  

Achillovy šlachy (L5, S1-2)   2 – hyporeflexie  2 – hyporeflexie  

medioplantární (L5, S1-2)   2 – hyporeflexie  2 – hyporeflexie  

 

* - z důvodu palpační bolestivosti, stehů a strachu pacienta 

Závěr vyšetření 

Pacientova chůze je dvoudobá o 2 FH. Stojí bez holí se zatížením LDK, PDK 

zcela odlehčena. Celá PDK je výrazně oteklejší, oproti LDK, tuhý otok začíná 

nad kolenním kloubem, největší je v oblasti lýtka a kotníku, tomu odpovídají 

i naměřené obvody. Hybnost pravého kyčelního kloubu se dostala do stavu před 

operací. Kloubní rozsah kolenního kloubu se zvětšuje, po sundání ortézy pacient 

aktivně flektuje již do 80° a extenduje do 15°. Jizva v oblasti odběru štěpu i jizva 

na tibii jsou palpačně bolestivé, a hůře posunlivé. Horší posunlivost vykazuje i fascie 

59 
 



v oblasti stehna na PDK. Je omezena kloubní vůle pravé pately mediálně a obou 

MTP palců dorzálním směrem. Svalová síla svalů kyčelního kloubu na PDK 

a extenzorů na LDK je snížena. Při pohybovém stereotypu extenzi v kyčli 

se m. gluteus maximus aktivuje jako poslední a v malé míře. Stále přetrvává snížená 

citlivost v okruhu kolem laterálního kondylu femuru vpravo a změněný polohocit 

na PDK. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Obnovení kloubní vůle MTP kloubů palců a pravé pately, pomoci vstřebávání 

otoku, protáhnout fascie a zlepšit posunlivost jizev. Posílit svaly kyčelního kloubu 

na obou DKK a hamstringy na PDK. Nácvik obnovy propriocepce. Zainstruovat 

pacienta, jak má správně provádět abdukci a extenzi v kyčelních kloubech. Opravit 

stoj a stereotyp dvoudobé chůze.  

Návrh terapie: 

 TMT na otok, jizvu a fascie PDK 

 Mobilizace pately pravé dolní končetiny a MTP obou palců 

 Izometrie m. quadriceps femoris (s overbalem v 15° flexi, v 45° flexi 

a 60° flexi) 

 Posílení hamstringů proti gravitaci  

 Posílení extenzorů, abduktorů a adduktorů kyčelního kloubu 

 Senzomotorická stimulace PDK 

 Korekce chůze a stoje 

Provedení: 

 TMT  

o proti otoku – míčkování proti otoku na PDK, 5minut 

o péče o jizvu – tlaková masáž podél jizev, uvolňování mediálním 

a laterálním směrem 

o protažení fascií v oblasti stehna a bérce na PDK 

 Mobilizace 

o Patela na pravé dolní končetině mediálním směrem 

o MTP obou palců dorzálním a plantárním směrem 
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 Izometrie m. quadriceps femoris (s overbalem v 15° flexi, v 30°flexi, 

v 45° flexi) 

o Pacient leží na zádech, DKK nataženy, PDK pod kolenem podložena 

overbalem, koleno v 15° flexi. Patu tlačí do podložky a koleno 

do overbalu. Kontrakce 6 sekund, 3 sekundy relaxace, opakuje 12x. 

o Pacient leží na zádech, LDK natažena, PDK v 30° flexi v kolenním 

kloubu, nohy na podložce. Tonizuje m. quadriceps femoris. Kontrakce 

6 sekund, 3 sekundy relaxace, opakuje 12x. 

o Pacient leží na zádech, LDK natažena, PDK v 45° flexi v kolenním 

kloubu, nohy na podložce. Tonizuje m. quadriceps femoris. Kontrakce 

6 sekund, 3 sekundy relaxace, opakuje 12x.  

o Pacient leží na břiše, DKK v semiflexi opřeny o špičky. Propíná 

kolena do své maximální extenze, 15°. Kontrakce 6 sekund, 

3 sekundy relaxace, opakuje 12x.  

 Posílení hamstringů proti gravitaci 

o Pacient leží na břiše, DKK nataženy, nohy v DF opřeny o špičky. 

Provádí aktivní pohyb vleže na břiše do své maximální flexe 

v kolenním kloubu a zpět. Opakuje  12x ve 2 sériích. 

 Posílení abduktorů, adduktorů a extenzorů kyčelních kloubů 

o Pacient leží na břiše. DKK nataženy, nohy v DF opřeny o špičky. 

Kolem stehen omotaný Thera-Band červené barvy. Provádí zanožení 

pravou dolní končetinou proti odporu Thera-Bandu a zpět. Opakuje 

12x ve 2 sériích na obě DKK. 

o Pacient leží na levém boku, DKK nataženy, kolem stehen omotaný 

Thera-Band červené barvy. Provádí aktivní pohyb do maximální 

abdukce proti odporu Thera-Bandu a zpět. Opakuje 12x ve 2 sériích 

na obě DKK.  

o Pacient leží na zádech. DKK ve flexi 60° v kolenních kloubech 

položeny na podložce, mezi koleny overbal. Pacient stlačuje overbal 
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koleny. 6 sekund kontrakce, 3 sekundy relaxace. Opakuje 20x ve 

2 sériích. 

 Senzomotorická stimulace PDK 

o Stimulace pravé plosky pomocí gumového „ježka“, vlnovitý pohyb 

plosky nohy vsedě 

o Nácvik malé nohy vsedě 

 Korekce dvoudobé chůze a stoje 

Výsledek: Při protažení fascií a jizev si pacient stěžoval na bolest. Tonizace 

m. quadriceps femoris mu dělala problém ve 30° a 45° flexi kolene. Při posílení 

hamstringů vleže na břiše pacienta táhnou stehy na velké jizvě. Posílení abduktorů 

a adduktorů kyčelního kloubu zvládl. Při posílení extenzorů kyčelního kloubu měl 

pacient problém se správným provedením, a proto jsem mu odstranila Thera-Band, 

aby cvičil pouze proti gravitaci, ale se správným stereotypem. Zainstruovala jsem 

pacienta do správného provádění abdukce a extenze kyčelních kloubů. Při nácviku 

„malé nohy“ pacient nebyl schopen udržet správnou polohu těla a končetin, 

spolupráce s ním byla velmi složitá. Opět jsem provedla korekci stoje a dvoudobé 

chůze s francouzskými holemi.   

Autoterapie: Doporučila jsem pacientovi, aby nadále ledoval místo odběru štěpu 

a kolenní kloub nad čéškou a stále cvičil pozvedávání natažené PDK. Dále by měl 

alespoň 3x denně cvičit izometrické cviky na tonizaci m. quadriceps femoris, které 

jsme cvičili během terapeutické jednotky, a také posilovací cvik na hamstringy 

a adduktory a abduktory kyčelního kloubu. Extenzory kyčelního kloubu bude 

posilovat bez zátěže, proti gravitaci, ale se správným stereotypem a také izometricky 

v leže na zádech, na břiše i vsedě. Zaintruovala jsem pacienta v péči o jizvu. 

A poučila ho o důležitosti této části terapie.  

3.2.6.4 28. 1. 2010  

Pacient se nedostavil na plánovanou RHB. Omluvil se až 15minut před začátkem 

terapeutické jednotky. Terapie byla přeložena na 29.1. 2010.  
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3.2.6.5 29. 1. 2010 

Vyšetření fyzioterapeutem 

Subjektivní: Pacient přichází 9. den po operaci na rehabilitační ambulanci. Přišel sám 

o 2 FH. Při chůzi cítí tah v oblasti patelárního vazu  a tah a bolest v horní třetině tibie 

mediálně. 

Objektivní:  

 Stereotyp stoje a chůze od minulé jednotky nezměněn. 

 Rozsah pohybu v kolenním kloubu S 0–15–80.  

 Ortéza na PDK nastavena na E 10°, F 70°.  

 Svalová síla flexorů a extenzorů kolenního kloubu nevyšetřena dle Jandy, 

kvůli bolesti. Jelikož je pacient schopen stoje a chůze, hodnotím svalovou sílu 

flexorů i extenzorů stupněm 3. 

 Stereotyp abdukce a extenze v kyčelním kloubu se od minulé jednotky 

zlepšil, při extenzi vidíme menší zapojení paravertebrálních svalů a vyšší 

aktivaci m. gluteus maximus. 

 Jizva po odběru štěpu z patelárního vazu je palpačně citlivá ve spodní třetině, 

zde je také hůře posunlivá. Jizva po implantaci kostního bločku do tibie 

je palpačně bolestivá a v celé délce neposunlivá. 2 jizvy po ASK jsou klidné, 

nebolestivé, hůře posunlivé při středu. 

 Barva kůže PDK je světlejší, fialové hematomy jsou v oblasti mediální strany 

lýtka, vnitřního kotníku a podélné klenby. Viditelný otok v oblast kolenního 

kloubu, lýtka i kotníku. Palpačně je všude tuhý, více na lýtku.  

 Fascie v oblasti stehna je hůře posunlivá a protržitelná nad kolenem 

nebolestivá. Fascie v oblasti bérce je hůře posunlivá a protržitelná mediálně 

i laterálně od tibie, při vyšetření pacient udává bolest. 

 Omezená kloubní vůle MTP obou palců dorzálním i plantárním směrem 

a omezená kloubů vůle pravé pately mediálním směrem. 
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 Polohocit a pohybocit stále změněn, stejně jako taktilní čití na zevní straně 

kolenního kloubu.  

 

 

Tabulka 19 Obvody PDK 29.1. 2010 

PDK P

stehno 15 cm nad patelou 51
stehno nad patelou 43
koleno přes patelu 41
tuberozitas  tibie 36
lýtko 38
kotník 26
nárt a pata 35
metatarzy 23

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Obnovení kloubní vůle MTP kloubů palců a pravé pately, pomoci vstřebávání 

otoku, protáhnout fascie a zlepšit posunlivost jizev. Posílit svaly kyčelního kloubu 

na obou DKK a hamstringy na PDK. Nácvik obnovy propriocepce.  

Návrh terapie: 

 TMT na otok, jizvu a fascie PDK 

 Mobilizace pately pravé dolní končetiny a MTP obou palců 

 Izometrie m. quadriceps femoris (s overbalem v 15° flexi, v 45° flexi 

a 60° flexi) 

 Posílení hamstringů proti gravitaci  

 Posílení extenzorů, abduktorů a adduktorů kyčelního kloubu 

 Senzomotorická stimulace PDK 

Provedení: 

 TMT  

o proti otoku – míčkování proti otoku na PDK, 5minut 

o péče o jizvu – tlaková masáž podél jizev, uvolňování mediálním 

a laterálním směrem 
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o protažení fascií v oblasti stehna a bérce na PDK 

 Mobilizace 

o Patela na pravé dolní končetině mediálním směrem 

o MTP obou palců dorzálním a plantárním směrem 

 Izometrie m. quadriceps femoris (s overbalem v 15° flexi, v 30° flexi, 

v 45° flexi) 

o Pacient leží na zádech, DKK nataženy, PDK pod kolenem podložena 

overbalem, koleno v 15° flexi. Patu tlačí do podložky a koleno 

do overbalu. Kontrakce 6 sekund, 3 sekundy relaxace, opakuje 12x. 

o Pacient leží na zádech, LDK natažena, PDK v 30° flexi v kolenním 

kloubu, nohy na podložce. Tonizuje m. quadriceps femoris. Kontrakce 

6 sekund, 3 sekundy relaxace, opakuje 12x. 

o Pacient leží na zádech, LDK natažena, PDK v 45° flexi v kolenním 

kloubu, nohy na podložce. Tonizuje m. quadriceps femoris. Kontrakce 

6 sekund, 3 sekundy relaxace, opakuje 12x.  

o Pacient leží na břiše, DKK v semiflexi opřeny o špičky. Propíná 

kolena do své maximální extenze, 15°. Kontrakce 6 sekund, 

3 sekundy relaxace, opakuje 12x.  

 Posílení hamstringů proti gravitaci 

o Pacient leží na břiše, DKK nataženy, nohy v DF opřeny o špičky. 

Provádí aktivní pohyb vleže na břiše do své maximální flexe 

v kolenním kloubu a zpět. Opakuje  12x ve 2 sériích. 

 Posílení abduktorů, adduktorů a extenzorů kyčelních kloubů 

o Pacient leží na břiše. DKK nataženy, nohy v DF opřeny o špičky. 

Provádí zanožení pravou dolní končetinou proti gravitaci a zpět. 

Opakuje 12x ve 2 sériích na obě DKK. 

o Pacient leží na levém boku, DKK nataženy, kolem stehen omotaný 

Thera-Band červené barvy. Provádí aktivní pohyb do maximální 
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abdukce proti odporu Thera-Bandu a zpět. Opakuje 12x ve 2 sériích 

na obě DKK.  

o Pacient leží na zádech. DKK ve flexi 60° v kolenních kloubech 

položeny na podložce, mezi koleny overbal. Pacient stlačuje overbal 

koleny. 6 sekund kontrakce, 3 sekundy relaxace. Opakuje 

20x ve 2 sériích. 

 Senzomotorická stimulace PDK 

o Stimulace pravé plosky pomocí gumového „ježka“, vlnovitý pohyb 

nohy vsedě 

o malá noha vsedě 

o v sedu s tříbodovou oporou obou nohou, se pacient snaží o udržení 

středního (centrovaného) postavení kolenního kloubu při střídavém 

odporu terapeuta z laterální a mediální strany pravého kolenního 

kloubu 

Výsledek: Při protažení fascií a jizev si pacient stěžoval na bolest. Tonizace 

m. quadriceps femoris mu dělala problém ve 30° a 45° flexi kolene. Při posílení 

hamstringů vleže na břiše se objevila bolestivost v oblasti stehů jizvy po odběru 

štěpu. Při nácviku „malé nohy“ pacient opět nebyl schopen udržet správnou polohu 

těla a končetin, spolupráce s ním byla velmi složitá. 

Autoterapie: Trénink malé nohy vsedě. Jinak pacient pokračuje v předešlé autorapii.  

3.2.6.6 1. 2. 2010 

Vyšetření fyzioterapeutem 

Subjektivní: Pacient je 12. den po operaci. Po minulé terapii se cítí dobře. 

PDK nebolí v klidu ani po zátěži. Přetrvává tah v oblasti patelárního vazu a v horní 

¼ tibie mediálně. Přišel sám bez berlí, tvrdí, že je nepotřebuje, překáží mu a zvládne 

to bez nich. 

Objektivní: 

 Změna stereotypu stoje a chůze, pacient nezvládá bez berlí chůzi do schodů 

ani ze schodů.  
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 Barva kůže PDK je světlejší, fialovo-zelené hematomy v oblasti pod vnitřním 

i zevním kotníkem, na podélné klenbě a nártu. Otok ustupuje z oblasti 

kotníku a lýtka a přetrvává v oblasti kolenního kloubu, zde je měkčí 

a poddajnější než při minulé terapii.  

 Palpačně patrná hypotonie m. quadriceps femoris a mm. vastii.  

 Koleno je bez výpotku.  

 Jizva po odběru štěpu je palpačně citlivá a hůře posunlivá ve spodní třetině. 

Jizva na tibii je palpačně citlivá a hůře posunlivá v celé své délce i okolí (asi 

1 cm). Jizvy po vstupu artroskopu jsou nebolestivé a hůře posunlivé u svého 

středu.  

 Fascie v oblasti stehna i bérce na PDK jsou hůře protažitelné, při vyšetření 

fascie v oblasti bérce pacient udával bolest a tah kolem tibie.  

 Rozsah pohybu pravého kolenního kloubu (bez ortézy) od minulé terapie 

nezměněn  S 0–15–80. Ortéza na PDK nastavena na E 10°, F 70°.  

 Svalová síla flexorů kolenního kloubu se zvětšila na stupeň 4, stupeň 

5 nemohl být vyšetřen pro bolest v oblasti velké jizvy. Svalovou sílu 

m. quadriceps femoris proti odporu nevyšetřuji pro bolest, pacient zvládne 

extenzi v kolenním kloubu v omezeném rozsahu proti gravitaci (stupeň 3).  

 Omezená kloubní vůle pately na pravé dolní končetině mediálním směrem. 

 Polohocit a pohybocit stále změněn, stejně jako taktilní čití na zevní straně 

kolenního kloubu.  

Tabulka 20 Obvody PDK (cm) 1.2. 2010 

PDK cm

stehno 15 cm nad patelou 51 
stehno nad patelou 41 
koleno přes patelu 40 
tuberozitas tibie 35 
lýtko 36,5
kotník 25 
nárt a pata 34,5
metatarzy 23 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 
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Zvýšit protažitelnost a posunlivost fascií na PDK, obnovit kloubní vůli pately, 

pomoci vstřebávání otoku, zvýšit posunlivost jizev. Trénovat obnovení propriocepce. 

Zvětšovat svalovou sílu hamstringů a m. quadriceps femoris. Dál posilovat svaly 

kyčelních kloubů. Zkorigovat pacientovi stoj a chůzi, jelikož odložil berle.  

Návrh terapie: 

 TMT na otok, jizvu a fascie PDK 

 Mobilizace pately pravé dolní končetiny 

 Analytické posílení hamstringů proti gravitaci 

 Posílení extenzorů  kyčelního kloubu 

 Senzomotorická stimulace PDK 

 Korekce chůze a stoje 

Provedení: 

 TMT  

o proti otoku – míčkování  proti otoku na PDK, 5minut 

o péče o jizvu – tlaková masáž podél jizev, uvolňování mediálním 

a laterálním směrem 

o protažení stehenní a bércové fascie na PDK 

 Mobilizace  

o Patela na pravé dolní končetině mediálním směrem 

 Analytické posílení hamstringů proti gravitaci 

o Pacient leží na břiše, DKK nataženy, nohy v DF opřeny o špičky. Provádí 

aktivní pohyb vleže na břiše do maximální flexe v kolenním kloubu 

a zpět. Opakuje 15x ve 2 sériích. 

 Posílení extenzorů kyčelních kloubů 

o Pacient leží na břiše. DKK nataženy, nohy v DF opřeny o špičky. 

Provádí zanožení pravou dolní končetinou proti gravitaci a zpět. 

Opakuje 15x ve 2 sériích na obě DKK. 

o Pacient leží na břiše. LDK 90° flexe v kolenním kloubu. Provádí 

zanožení LDK proti gravitaci a zpět. Opakuje 15x ve 2 sériích na obě 

DKK. (PDK v 80° flexi) 
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 Senzomotorická stimulace PDK 

o Stimulace pravé plosky pomocí gumového „ježka“ a vlnovitý pohyb 

nohy vsedě 

o Nácvik malé nohy ve stoji 

o Ve stoji s tříbodovou oporou obou nohou 

- přenášení váhy střídavě na špičky, paty, levou a pravou nohu 

bez odlepení plosky  

- mírné podřepy 

 Korekce chůze a stoje 

o Poučení pacienta o důležitosti užití francouzských holí 

Výsledek: Opět jsem se zaměřila na korekci chůze. Jelikož pacient nezvládá 

bez francouzských holí chůzi do a ze schodů, doporučila jsem mu je používat 

(pozn. Lékař ještě nepovolil zatěžování PDK). Protažení fascií na bérci kolem oblasti 

malé jizvy a péče o ni byla pacientovi nepříjemná, jelikož je toto místo citlivé. 

Při posílení hamstringů vleže na břiše pacienta táhnou stehy na velké jizvě. Posílení 

extenzorů kyčelního kloubu proti gravitaci vleže na břiše pacient zvládl, stereotyp 

zanožení se zlepšil, při příští terapii přidáme odpor. Spolupráce s pacientem 

při senzomotorických cvičeních se od minulé terapie zlepšila.   

Autoterapie: Pacient pokračuje v předchozí autoterapii.  

3.2.6.7 3. 2. 2010 

Vyšetření fyzioterapeutem 

Subjektivní: Pacient je 14 dní po operaci. Dnes návštěva ortopeda, extrakce stehů, 

povolení odebrání ortézy a berlí, povolena 80% zátěž kolene. Po vyndání stehů 

se cítí, lépe a jizva po odběru štěpu z patelárního vazu ho při ohnutí kolene přestala 

omezovat v pohybu. Tah v horní ¼ tibie mediálně je stále přítomný při chůzi 

i v klidu.  

Objektivní: Rozsah kolenního kloubu se zvětšil do flexe i do extenze (S 0 – 10 – 90). 

Otok se drží pouze v oblasti pravého kolenního kloubu, palpačně je měkký. Svalová 

síla flexorů kolenního kloubu je stupeň 4 a extenzorů stupeň 3, vyšetřeno pouze 

v omezeném rozsahu pohybu. Koleno bez výpotku. Jizvy jsou zakryty tekutým 
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obvazem, palpačně nebolestivé, jizva po odběru štěpu z patelárního vazu je citlivá 

na dotek, jizva po implantaci kostního bločku hůře posunlivá mediálním i laterálním 

směrem, nebolestivá. Fascie v oblasti bérce hůře protažitelná v horní ¼ tibie. 

Omezená kloubní vůle pravé pately mediálním směrem.  

 

 

Tabulka 21 Obvody PDK (cm) 3.2. 2010 

PDK cm

stehno 15 cm nad patelou 49
stehno nad patelou 41
koleno přes patelu 40
tuberozitas tibie 34
lýtko 36
kotník 25
nárt a pata 34
metatarzy 23

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Pokračovat v antiedematózní terapii, zvyšování protažitelnosti a posunlivosti 

jizev a fascie v oblasti bérce od podkoží. Aktivní zvětšování rozsahu extenze 

v kolenním kloubu a zvyšování svalové síly m. quadriceps femoris a m. vastus 

medialis. Mobilizace dle vyšetření. Posilování m. gluteus maximus, m. triceps surae 

a hamstringů. Senzomotorický trénink, nácvik chůze do a ze schodů.  

Návrh terapie: 

 TMT na otok, jizvu a fascii PDK 

 Mobilizace pately pravé dolní končetiny 

 Zvětšování rozsahu extenze kolenního kloubu a posílení m. quadriceps 

femoris izometricky 

 Posílení m. vastus medialis 

 Posílení hamstringů 

 Posílení extenzorů kyčelních kloubů proti odporu 

 Posílení lýtkových svalů  

70 
 



 Senzomotorická stimulace PDK 

 Nácvik chůze do schodů a ze schodů 

Provedení: 

 TMT  

o proti otoku – míčkování proti otoku na PDK, 5minut 

o péče o jizvu – tlaková masáž podél jizev a přes jizvy, uvolňování 

mediálním a laterálním směrem 

o protažení fascie v oblasti bérce na PDK 

 Mobilizace 

o patela na pravé dolní končetině mediálním směrem 

 Zvětšování rozsahu extenze kolenního kloubu a posilování m. quadriceps 

femoris izometricky 

o Pomocí PIR s protažením flexorů kolenního kloubu vleže na břiše. 

o Pacient leží na zádech, DKK nataženy, PDK pod kolenem podložena 

overballem, koleno v 10° flexi, pata podložena polštářkem. Tlačí 

koleno do overbalu a patu do polštářku. 6 sekund, relaxace 3 sekundy. 

Opakuje 5x ve 2 sériích.  

o Pacient leží na břiše, DKK v semiflexi opřeny o špičky. Propínám 

kolen se snaží aktivně zvětšit extenzi pravého kolenního kloubu. 

Kontrakce 6 sekund, 3 sekundy relaxace, opakuje 12x.  

 Posílení m. vastus medialis pomocí PNF 

o I. diagonála flekční vzor s extenzí kolene - nácvik 

 Posílení hamstringů 

o V leže na břiše proti odporu: 

Pacient leží na břiše, DKK nataženy, nohy v DF opřeny o špičky, 

přes lýtko natažen Thera-Band žluté barvy. Provádí aktivní pohyb 

vleže na břiše do maximální flexe v kolenním kloubu a zpět. Opakuje  

20x ve 2 sériích. 

o Ve stoji proti gravitaci: 
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Pacient stojí, opírá se o stěnu. Pravou dolní končetinu flektuje 

v koleni do maximálního rozsahu (90°). Dbá na dodržení nulového 

středního postavení v pravém kyčelním kloubu. Opakuje 20x 

ve 2 sériích.  

 Posílení extenzorů kyčelních kloubů proti odporu 

o Pacient leží na břiše. DKK nataženy, nohy v DF opřeny o špičky, 

přes stehna natažen Thera-Band žluté barvy. Provádí zanožení pravou 

dolní končetinou proti odporu žlutého Thera-Bandu a zpět. Opakuje 

15x ve 2 sériích na obě DKK. 

o Pacient leží na břiše. LDK 90° flexe v kolenním kloubu. Provádí 

zanožení LDK proti manuálnímu odporu a zpět. Opakuje 

15x ve 2 sériích na obě DKK.  

 Posílení lýtkových svalů  

o Pacient sedí na židli, ve korigovaném sedu. Provádí maximální 

plantární v hlezenních kloubech. Opakuje 25x ve 2 sériích. 

 Senzomotorická stimulace PDK 

o Stimulace pravé plosky pomocí gumového „ježka“, vlnovitý pohyb 

nohy vsedě 

o Nácvik malé nohy ve stoji 

o Ve stoji s tříbodovou oporou obou nohou 

- přenášení váhy střídavě na špičky, paty, levou a pravou nohu 

bez odlepení plosky  

- mírné podřepy 

- nácvik kroku na PDK a přenesení váhy 

 Nácvik chůze do schodů a ze schodů 

Výsledek: Pacient má od lékaře povolenou chůzi bez berlí s 80% zatížením PDK. 

Chůze do schodů mu jde lépe než ze schodů, při došlapu uvádí bolest kolene. 

U všech jizev se zlepšuje posunlivost. Posilování pacient zvládá bez problémů 

a bolestí. Pacientovi byla vysvětlena I. diagonála flekční vzor s extenzí kolene na 

posílení m. vastus medialis, diagonála byla prováděna v omezeném rozsahu pohybu. 
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Pacient techniku pochopil a spolupracoval. Při senzomotorické stimulaci ve stoji, 

měl pacient opět problém s udržením polohy těla dle instrukcí, byl nepozorný 

a nesoustředil se na cvičení.  

Autoterapie: Pacient pokračuje v autoterapii. Leduje pouze při bolesti. Přidala jsem 

posilování lýtkových svalů vsedě a hamstringů ve stoji a propínání kolene 

do overbalu a nadzvednutím paty. V péči o jizvu přidá mazání a tlakovou masáž přes 

jizvu.  

3.2.6.8 5. 2.2010 

Vyšetření fyzioterapeutem 

Subjektivní: 16. den po operaci se pacient cítí dobře, nic ho nebolí, přetrvává tah 

v horní ¼ tibie mediálně při chůzi a pohybu. Pacient říká, že doma cvičí a věnuje se 

péči o jizvu. Po cvičení koleno nebolí ani nenatéká. 

Objektivní: Rozsah kolenního kloubu zůstává stejný S 0–10–90. Otok se drží pouze 

v oblasti pravého kolenního kloubu, palpačně je měkký. Palpačně patrná mírná 

hypotonie m. quadriceps femoris, převážně m. vastus medialis. Svalová síla 

m. quadriceps femoris je stupeň 3 a hamstringy jsou na stupni 4. Koleno 

bez výpotku. Jizvy jsou palpačně nebolestivé, jizva po odběru štěpu je citlivá 

na dotek, ve spodní třetině zarudlá, jizva po implantaci kostního bločku hůře 

posunlivá mediálním i laterálním směrem. Fascie v oblasti bérce hůře protažitelná 

v horní ¼ tibie. Omezená kloubní vůle pravé pately mediálním směrem a MTP a IP 

pravého palce plantárním směrem. Pacient nezvládá chůzi ze schodů, stěžuje si 

na bolest PDK. 

Tabulka 22 Obvody PDK (cm) 5.2. 2010 

PDK cm

stehno 15 cm nad patelou 49
stehno nad patelou 41
koleno přes patelu 40
tuberozitas tibie 34
lýtko 36
kotník 25
nárt a pata 34
metatarzy 23
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Pokračovat v antiedematózní terapii, zvyšování protažitelnosti a posunlivosti 

jizev a fascie v oblasti bérce od podkoží. Mobilizace dle vyšetření. Aktivní 

zvětšování extenze kolenního kloubu. Posilování m. quadriceps femoris, m. vastus 

medialis, m. gluteus maximus a hamstringů. Senzomotorický trénink. Trénink chůze 

do a ze schodů.  

Návrh terapie: 

 TMT na otok, jizvu a fascii PDK 

 Mobilizace dle vyšetření  

 Zvětšování rozsahu extenze kolenního kloubu a posilování m. quadriceps 

femoris izometricky 

 Posílení m. vastus medialis 

 Posílení hamstringů proti odporu 

 Posílení extenzorů kyčelních kloubů proti odporu 

 Senzomotorická stimulace PDK 

 Trénink chůze do schodů a ze schodů 

Provedení: 

 TMT  

o proti otoku – míčkování proti otoku na PDK, 5minut 

o péče o jizvu – tlaková masáž podél jizev a přes jizvy, uvolňování 

mediálním a laterálním směrem, „esíčka“, „céčka“ 

o protažení fascie v oblasti bérce na PDK 

 Mobilizace 

o Patela na pravé dolní končetině mediálním směrem 

o MTP pravého palce plantárním směrem 

o IP pravého palce plantárním směrem 

 Zvětšování rozsahu extenze kolenního kloubu a posilování m. quadriceps 

femoris izometricky 

o Zvýšení rozsahu extenze kolenního kloubu pomocí PIR s protažením 

flexorů kolenního kloubu vleže na břiše. 
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o Pacient leží na zádech, DKK nataženy, PDK pod kolenem podložena 

overbalem, koleno v 10° flexi, pata podložena polštářkem. Tlačí 

koleno do overbalu a patu do polštářku. 6 sekund, relaxace 3 sekundy. 

Opakuje 5x ve 2 sériích.  

o Pacient leží na břiše, DKK v semiflexi opřeny o špičky. Propínám 

kolen se snaží aktivně zvětšit extenzi pravého kolenního kloubu. 

Kontrakce 6 sekund, 3 sekundy relaxace, opakuje 12x.  

 Posílení m. vastus medialis pomocí PNF 

o I. diagonála flekční vzor s extenzí kolene – technika opakované 

kontrakce 

 Posílení hamstringů 

o V leže na břiše proti odporu: 

Pacient leží na břiše, DKK nataženy, nohy v DF opřeny o špičky, 

přes lýtko natažen Thera-Band žluté barvy. Provádí aktivní pohyb 

vleže na břiše do maximální flexe v kolenním kloubu a zpět. Opakuje  

25x ve 2 sériích. 

 Posílení extenzorů kyčelních kloubů proti odporu 

o Pacient leží na břiše. DKK nataženy, nohy v DF opřeny o špičky, 

přes stehna natažen Thera-Band žluté barvy. Provádí zanožení pravou 

dolní končetinou proti odporu žlutého Thera-Bandu a zpět. Opakuje 

15x ve 2 sériích na obě DKK. 

o Pacient leží na břiše. LDK 90° flexe v kolenním kloubu. Provádí 

zanožení LDK proti manuálnímu odporu a zpět. Opakuje 

15x ve 2 sériích na obě DKK.  

 Senzomotorická stimulace PDK 

o Stoj, pod klenbami molitanové míčky 

- přenášení váhy střídavě na špičky, paty, levou a pravou nohu 

bez odlepení plosky  

- mírné podřepy 

o Posturomed 
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- přenášení váhy na špičky, paty, levou a pravou nohu bez odlepení 

plosky 

- nácvik kroku – nášlap a přenesení váhy na PDK 

 Trénink chůze do schodů a ze schodů 

Výsledek: Při tréninku chůze ze schodů si pacient stěžoval na bolest, proto jsme 

trénink museli přerušit. Posilování pacient zvládá bez problémů a bolestí. Posilování 

m. vastus medialis pomocí opakované kontrakce pacient zvládá. Při senzomotorické 

stimulaci ve stoji, měl pacient opět problém s udržením polohy těla dle instrukcí.  

Autoterapie: Pacient pokračuje v autoterapii. Klademe důraz na trénink zvětšování 

extenze kolenního kloubu vleže na zádech s podloženým kolenem a patou. 

3.2.6.9 8. 2.2010 

Vyšetření fyzioterapeutem 

Subjektivní: 19. den po operaci se pacient cítí dobře, nestěžuje si na žádnou bolest, 

stále přetrvává tah v horní ¼ tibie mediálně při chůzi a pohybu.  

Objektivní: Rozsah extenze kolenního kloubu se zvětšil S 0–5–100. Svalová síla 

m. quadriceps femoris 3+ a flexorů 4+. Mírný otok na PDK se drží pouze v oblasti 

kolenního kloubu. Koleno bez výpotku. Jizvy jsou palpačně nebolestivé, jizva 

v místě odběru štěpu je ve spodní třetině citlivá na dotek, zarudlá a je zde vyteklý 

a zaschlý hnis. Jizva po implantaci kostního bločku do tibie hůře posunlivá 

laterálním směrem. Omezená kloubní vůle MTP a IP pravého palce plantárním 

směrem. Pacient stále nezvládá chůzi ze schodů. 

Tabulka 23 Obvody PDK  (cm) 8.2. 2010 

PDK cm

stehno 15 cm nad patelou 49
stehno nad patelou 41
koleno přes patelu 40
tuberozitas tibie 34
lýtko 36
kotník 25
nárt a pata 34
metatarzy 23
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Pokračovat v antiedematózní terapii a uvolňování jizev. Obnovit kloubní vůli 

dle vyšetření. Aktivní zvětšování extenze kolenního kloubu. Posilování 

m. quadriceps femoris, m. vastus medialis, hamstringů a m. gluteus maximus. 

Obnova propriocepce. Pokračování v tréninku chůze do a ze schodů.  

 

Návrh terapie: 

 TMT na otok, jizvy 

 Mobilizace dle vyšetření  

 Zvětšování rozsahu extenze kolenního kloubu 

 Posílení m. vastus medialis 

 Posílení hamstringů proti odporu 

 Posílení extenzorů kyčelních kloubů proti odporu 

 Senzomotorická stimulace PDK 

 Trénink chůze do schodů a ze schodů 

Provedení: 

 TMT  

o proti otoku – míčkování proti otoku na PDK, 5minut 

o péče o jizvu – tlaková masáž podél jizev a přes jizvy, uvolňování 

mediálním a laterálním směrem, „esíčka“, „céčka“ 

 Mobilizace 

o MTP pravého palce plantárním směrem 

o IP pravého palce plantárním směrem 

 Zvětšování rozsahu extenze kolenního kloubu 

o Pomocí PIR s protažením flexorů kolenního kloubu vleže na břiše. 

o Pacient leží na zádech, DKK nataženy, PDK pod kolenem podložena 

overbalem, koleno v 5° flexi. Tlačí koleno do overbalu a patu zvedá 

od podložky. Výdrž 6 sekund, relaxace 3 sekundy. Opakuje 

5x ve 2 sériích.  
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o Pacient leží na břiše, DKK v semiflexi opřeny o špičky. Propínám 

kolen se snaží aktivně zvětšit extenzi pravého kolenního kloubu. 

Kontrakce 6 sekund, 3 sekundy relaxace, opakuje 12x.  

 Posílení m. vastus medialis pomocí PNF 

o I. diagonála flekční vzor s extenzí kolene – technika opakované 

kontrakce 

 Posílení hamstringů 

o V leže na břiše proti odporu: 

Pacient leží na břiše, DKK nataženy, nohy v DF opřeny o špičky, 

přes lýtko natažen Thera-Band červené barvy. Provádí aktivní pohyb 

vleže na břiše do své maximální flexe v kolenním kloubu a zpět. 

Opakuje  25x ve 2 sériích. 

 Posílení extenzorů kyčelních kloubů proti odporu 

o Pacient leží na břiše. DKK nataženy, nohy v DF opřeny o špičky, 

přes stehna natažen Thera-Band žluté barvy. Provádí zanožení pravou 

dolní končetinou proti odporu žlutého Thera-Bandu a zpět. Opakuje 

20x ve 2 sériích na obě DKK. 

o Pacient leží na břiše. LDK 90° flexe v kolenním kloubu. Provádí 

zanožení LDK proti manuálnímu odporu a zpět. Opakuje 

20x ve 2 sériích na obě DKK.  

 Senzomotorická stimulace PDK 

o Nácvik kroku – nášlap a přenesení váhy – na zem, na půlkruhovou 

úseč, na posturomed 

o Posturomed – přenášení váhy na špičky, paty, levou a pravou nohu 

bez odlepení plosky 

 Trénink chůze do schodů a ze schodů 

Výsledek: Pacient zvládá do schodů střídavou chůzi, chůze ze schodů je stále 

bolestivá, vadí mu došlap na PDK. Zkusila jsem další možnosti při nácviku 
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senzomotoriky, ale pacienta to opět nedonutilo k maximálnímu výkonu 

a soustředění.   

Autoterapie: Pacient pokračuje v autoterapii. Extenzi kolene cvičí bez podložené 

paty, patu zvedá nad podložku. Zdůraznila jsem mu důležitost péče o jizvy. 

 

 

3.2.6.10 10. 2.2010 

Vyšetření fyzioterapeutem 

o Subjektivní:  Pacient je dnes 3 týdny po operaci. Necítí se dobře, popisuje 

bolest v oblasti kolenního kloubu při chůzi, v klidu a při doteku. Nedělal nic 

neobvyklého, žádná nadměrná zátěž. Oproti tomu se tah v oblasti horní ¼ 

tibie mediálně subjektivně zlepšil. 

o Objektivní: Stereotyp chůze nezměněn. Rozsah kolenního kloubu zůstává 

stejný S 0–5–100. Zůstává mírný otok kolenního kloubu, nad patelou 

z mediální strany jsem vyšetřila výpotek, v tom samém místě jsem vyšetřila 

palpační bolestivost. Vyšetření kloubní vůle pravé pately, je bolestivé, nejvíce 

mediálním směrem, zde je i blokáda. Posunlivost je horší ve spodní třetině 

jizvy po odběru štěpu a horní třetině jizvy po implantaci kostního bločku. 

Tabulka 24 Obvody PDK  (cm) 10.2. 2010 

PDK cm

stehno 15 cm nad patelou 48,5
stehno nad patelou 41,5
koleno přes patelu 40 
tuberozitas tibie 34 
lýtko 36 
kotník 25 
nárt a pata 34 
metatarzy 23 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Pomoci vstřebávání otoku a zlepšit posunlivost jizvy. 
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Návrh terapie: 

 TMT na otok, jizvy 

Provedení: 

 TMT  

o proti otoku – míčkování proti otoku na PDK, 10 minut 

o péče o jizvu – tlaková masáž podél jizev a přes jizvy, uvolňování 

mediálním a laterálním směrem, „esíčka“, „céčka“ 

Výsledek: Dnešní terapie je klidová, jelikož je pacienta bolelo kolenního kloubu 

vpravo a objevil se výpotek. Proto jsem dnes pouze míčkovala PDK, a důkladně jsem 

se věnovala péči o jizvu.    

Autoterapie: Pacientovi je doporučeno do příští návštěvy přerušit autoterapii a zavést 

klidový režim. To znamená elevovat a šetřit PDK, intenzivně ledovat v místě 

výpotku. Jediné co zůstává je izometrické cvičení m. quadriceps femoris s kolenem 

podloženým overbalem, jelikož tonizace svalů vede k lepšímu prokrvení končetiny 

a lepšímu vstřebávání otoku.  

3.2.6.11 12. 2. 2010  

Proveden výstupní kineziologický rozbor. 
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3.2.7 Výstupní kineziologický rozbor 

12. 2. 2010 

Status presens: Pacient je 23. den po operaci. Necítí se dobře, pociťuje tupou bolest 

v oblasti kolenního kloubu, v klidu, při chůzi a pohybu. Chůzi po schodech 

pro bolest nezvládá. Koleno doma ledoval, ale zatím bez účinku.  

Vyšetření fyzioterapeutem 

Vyšetření stoje aspekcí 

zepředu:  

 barva kůže světlejší 

 mírný otok v oblasti nad pravým kolenním kloubem 

 zatížení chodidel na malíkových hranách 

 vbočené palce na obou DKK 

 prstce na obou DKK v semiflexi 

 podélná klenba vytvořena, méně na LDK 

 příčná klenba snížená oboustranně 

 kotníky symetrické 

 hypotrofie mm. gastrocnemii vpravo 

 mírná varozita kolenních kloubů 

 pately, stehna asymetrická 

 výraznější konfigurace levého m. quadriceps femoris 

 pravý  m. quadriceps femoris hypotrofický oproti levému 

 pupek ve středu břicha 

 bradavky ve stejné výši  

 HKK v semiflexi v loketních kloubech a pronaci předloktí 

 trapézové valy souměrné 

 hlava ve střední rovině 

 souměrnost obličeje  

z boku: 

 levý kolenní kloub ve flexi 0°, pravý ve flexi 5° 

 mírná anteverze pánve   
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 vyklenutá břišní stěna 

 esovitá křivka páteře s oploštěním v oblasti L páteře a Th/L přechodu, 

výraznější kyfóza v oblasti Th 6-9,  kyfotické držení C/Th přechodu 

přecházející do hyperlordózy s vrcholem u C5 

 HKK v semiflexi v loketních kloubech a pronaci předloktí 

 oboustranná protrakce ramen  

 mírný předsun hlavy  

zezadu:  

 paty asymetrické – pravá zatížena na laterální straně 

 vlevo výraznější konfigurace Achilovy šlachy 

 lýtkové svaly asymetrické – hypotrofie pravého lýtka 

 mírná varozita kolenních kloubů 

 kontura mediální strany stehen výraznější vlevo 

 subgluteální rýhy symetrické, ve stejné výši 

 výraznější konfigurace hýžďových svalů vlevo 

 thorakobrachiální trojúhelníky asymetrické – na levé straně výrazný vrchol 

(oproti pravé straně) ve výši  Th 12 

 paravertebrální valy po celé délce páteře symetrické 

 oploštění hrudní páteře, mediální okraje lopatek asi 10 cm od páteře 

 nevýrazná konfigurace mezilopatkových svalů 

 ramena ve stejné výši 

 trapézové valy souměrné 

 hlava ve středním postavení 

Vyšetření chůze aspekcí 

Chůze bez pomůcek, stabilní, rytmus nepravidelný, pacient dělá rychlejší 

a krok levou dolní končetinou. Zátěž PDK při chůzi povolena od ortopeda na 100%. 

Odvíjení plosky PDK – nášlap přes patu, položí celou plosku na zem a nakonec 

odlepí špičku, prstce ve flexi. Na LDK nášlap přes patu a zevní hranu chodidla, 

špička opouští zem jako poslední, prstce ve flexi. Mírná varozita kolenních kloubů 

a zevní rotace v kyčelních kloubech. Souhyb HKK nesouměrný, výrazněji flektuje 

levý loket. Mírný náklon trupu vpřed. 
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Vyšetření pánve 

 palpace: kristy, SIAS, SIPS asymetrické vpravo výše, nebolestivé, mírná 

anteverze pánve 

 dynamická vyšetření: 

o fenomén předbíhání – bpn 

o spine sign – oboustranně bpn 

o vyšetření dle Rosiny – oboustranně bpn 

o Trendelenburg-Duchennova zkouška – oboustranně negativní 

Vyšetření dechu 

- mělké, pravidelné, dechová vlna distoproximální, převažuje břišní 

Antropometrie DKK 

Tabulka 25 Obvody DKK (cm) 12.2. 2010 

DKK P L

stehno 15 cm nad patelou 48 50
stehno nad patelou 41,5 40
koleno přes patelu 39 38
tuberozitas tibie 34 34
lýtko 36 36
kotník 25 25
nárt a pata 34 34
metatarzy 23 23

 

Goniometrie DKK  

Tabulka 26 Aktivní rozsahy kloubů DKK 12.2. 2010 

Aktivně  PDK  LDK 

Kyčel (F v koleni 5°) S 10 – 0 – 90 S 10 – 0 – 90 

 F 40 – 0 – 20 F 40 – 0 – 20 

 R 30 – 0 – 20 R 30 – 0 – 20 
Koleno S 0 – 5 – 100 S 0 – 0 – 130 
Hlezno S 45 – 0 – 10 S 30 – 0 – 20 
 R 25 – 0 – 40 R 25 – 0 – 40 
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Tabulka 27 Pasivní rozsahy kloubů DKK 12.2. 2010 

Pasivně  PDK  LDK 

Kyčel (F v koleni 5°) S 10 – 0 – 90 S 10 – 0 – 90 

 F 40 – 0 – 20 F 40 – 0 – 20 

 R 30 – 0 – 20 R 30 – 0 – 20 
Koleno S 0 – 5 – 100 S 0 – 0 – 130 
Hlezno S 45 – 0 – 10 S 30 – 0 – 20 
 R 25 – 0 – 40 R 25 – 0 – 40 

 

Vyšetření zkrácených svalů 

      Pravá   Levá 

M. triceps surae 

- m. soleus     0   0 

- m. gastrocnemius    0   0 

Flexory kyčelního kloubu 

- m. iliopsoas     0   0 

- m. rectus femoris    0   0 

- m. tensor fascie latae   0   0 

- krátké adduktory stehna   0   0 

Flexory kolenního kloubu  

- m. biceps femoris    0   0 

- m. semitendinosus    0   0 

- m. semimembranosus   0   0 

Adduktory kyčelního kloubu   0   0 

(m. pectineus, m. adduktor brevis, m. adduktor longus, m. adduktor magnus, 

m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. gracilis) 

M. piriformis     0   0 

- palpačně     0   0 
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M. pectoralis major 

- část sternální dolní    1   1 

- část sternální střední a horní  1   1 

- část klavikulární a m. pectoralis minor 1   1 

M. sternocleidomastoideus   0   0 

M. quadratus lumborum   0   0  

Paravertebrální zádové svaly   2 

Legenda: 0 – nejde o zkrácení, 1 – malé zkrácení, 2 – velké zkrácení 

Vyšetření svalové síly DKK 

- viz příloha č. 4 

Vyšetření svalové síly HKK 

- viz příloha č. 5 

Vyšetření reflexních změn  ve smyslu kůže, podkoží, fascie, svalu a periostu 

Zůstává mírný otok pravého kolenního kloubu, nad patelou z mediální strany 

jsem vyšetřila výpotek, v tom samém místě jsem vyšetřila palpační bolestivost. 

Vyšetření jizev 

 Posunlivost je omezená ve spodní třetině jizvy po odběru štěpu a v horní 

třetině jizvy po implantaci kostního bločku. Obě jsou nebolestivé, klidné 

a nejsou červené. Jizvy po ASK jsou posunlivé, klidné a nebolestivé. 

Vyšetření fascií na PDK 

 v oblasti stehna – posunlivá, protažitelná, nebolestivá 

 v oblasti bérce – posunlivá, méně protažitelná mediálně od jizvy 

po implantaci kostního bločku, nebolestivá 

Vyšetření fascií na LDK 

 v oblasti stehna – posunlivá, protažitelná, nebolestivá 

 v oblasti bérce – posunlivá, protažitelná, nebolestivá 
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Vyšetření svalových spoušťových bodů 

Tabulka 28 Spoušťové body 12.2. 2010 

Sval Pravá strana Levá strana 

m. quadriceps femoris není TrP, * není TrP 
m. tensor fascie latae není TrP není TrP 
adduktory stehna není TrP není TrP 
m. piriformis není TrP není TrP 
ischiocrurální svaly není TrP není TrP 

_________ 

* - lehká hypotonie nad kolenním kloubem, v oblasti m. vastus medialis 

Vyšetření periostových bodů 

Tabulka 29 Periostové body 12.2. 2010 

Periostový bod Pravá strana Levá strana 

hlavička fibuly nebolestivý nebolestivý 
pes anserinus tibiae nebolestivý nebolestivý 
úpony kolaterálních vazů nebolestivý nebolestivý 
horní okraj pately nebolestivý nebolestivý 
hrbol sedací kosti nebolestivý nebolestivý 
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Vyšetření kloubní vůle 

Tabulka 30 Kloubní vůle 12.2. 2010 

Kloub Směr Pravá strana Levá strana 

dorzoplantární bpn bpn prsty - IP1 
laterolatelární bpn bpn 
dorzoplantární bpn bpn 

prsty - IP2 
laterolatelární bpn bpn 
dorzoplantární bpn bpn 

prsty - MTP 
laterolatelární bpn bpn 

dorzoplantární blokáda dorzálně bpn 
IP palce 

laterolatelární bpn bpn 
dorzoplantární blokáda dorzálně blokáda 
laterolatelární bpn bpn MTP palce 

rotace bpn bpn 

hlavičky MTT dorzoplantární blokáda I. MT dorzálně bpn 

dorzální posun blokáda bpn 
plantární posun bpn bpn Lisfrankův 

rotace bpn bpn 

dorzální posun bpn bpn 
talocrurální 

plantární posun bpn bpn 

ventrální blokáda blokáda tibio-fibulární 
dorzální blokáda blokáda 

ventrodorzální bpn bpn 
femoro-tibiální 

laterolatelární bpn bpn 

laterolatelární blokáda mediálně, * bpn 
patela 

kraniokaudální bpn bpn 

dorzální bpn bpn 
SI skloubení 

křížový hmat bpn bpn 
______ 

* - vyšetření kloubní vůle pately mediálním směrem je pacientovi nepříjemné, 

bolestivé a udává štípání a pálení pod patelou mediálně 

Vyšetření vazů 

        PDK  LDK 

- přední zkřížený vaz – přední zásuvkový fenomén  nevyšetřeno bpn 

- zadní zkřížený vaz – zadní zásuvkový fenomén  bpn  bpn 

- vnitřní postranní vaz – otvírání mediální štěrbiny kol. kl. bpn  bpn 
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- zevní postranní vaz – otvírání laterální štěrbiny kol. kl. bpn  bpn 

Neurologické vyšetření 

Vyšetření čití na DKK 

 povrchové 

o taktilní –hypestezie z laterální strany kolenního kloubu - oblast laterálního 

kondylu femuru, okruh o průměru cca 7cm 

o algické – zvýšená bolestivost kraniomediálně nad patelou 

o termické – bilat bpn 

o grafestéza – bilat bpn 

o diskriminační čití – ploska nohy, dorzum nohy, tibie (cm pod spodním 

pólem pately), před patelu, stehno (cm nad patelou) – neporušeno 

o celkové povrchové čití –hypestezie v oblasti laterálního kodylu femuru 

a zvýšené algické čití v oblasti kraniomediálně nad patelou 

 hluboké 

o pohybocit, polohocit – pacient není schopen bez zrakové kontroly nastavit 

kolenní kloub PDK do stejné polohy jako byl nastaven kolenní kloub 

LDK 

o stereognozie – neporušeno 

Vyšetřeni fyziologických šlachově - okosticových reflexů na HKK 

- dobře výbavné, symetrické kromě reflexní odpovědi C8 na LHK, která byla slabší 

oproti ostatním na HKK 

     PHK    LHK 

bicipitový (C5-6)    3 – normoreflexie  3 – normoreflexie 

radiopronační (C6)    3 – normoreflexie  3 – normoreflexie 

tricipitový (C7)   3 – normoreflexie   3 – normoreflexie  

flexorů prstů (C8)    3 – normoreflexie  2 – hyporeflexie  

Vyšetřeni fyziologických šlachově - okosticových reflexů na DKK 

- hůře výbavné oproti reflexům na HKK, všechny kromě patelárního reflexu na LDK 

měly horší odpověď na podnět oproti HKK 

PDK   LDK 

patelární (L2-4)     2 - hyporeflexie 3 – normoreflexie  
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Achillovy šlachy (L5, S1-2)   2 – hyporeflexie  2 – hyporeflexie  

medioplantární (L5, S1-2)   2 – hyporeflexie  2 – hyporeflexie  

Vyšetření stoje  

 stoj na PDK – neprovede pro bolest pravého kolene 

 stoj na LDK – provede 

 stoj na špičkách – provede 

 stoj na patách – provede 

 Romberg I – III – provede, bpn 

Vyšetření chůze 

 chůze do schodů – provede, přísunem kvůli bolesti pravého kolene 

 chůze ze schodů – provede, přísunem kvůli bolesti pravého kolene 

 chůze po špičkách – provede 

 chůze po patách – provede 

 chůze pozadu -  provede 

3.2.7.1 Závěr výstupního vyšetření 

Pacient má stále vadné držení těla s hyperlordózou bederní páteře, vyklenutou břišní 

stěnou, mírným předsunem hlavy a protrakcí ramen. Varózní postavení kolenních 

kloubů, sníženou příčnou klenbu bilaterálně. Vyšetřeno zkrácení prsních svalů 

bilaterálně, které pravděpodobné souvisí s celkovým vadným držením těla 

a předsunem ramen. Flexe v pravém kolenním kloubu je možná do 100° a deficit 

extenze je 5°. Rozsahy kyčelních a hlezenních kloubů dolních končetin a kolenního 

kloubu LDK jsou zachovány fyziologické. Svalová síla na pravé dolní končetině 

je snížena u m. gluteus maximus, adduktorů kyčelního kloubu, m. iliopsoas, 

hamstringů a m. quadriceps femoris.  Vlevo je snížená svalová síla u m. gluteus 

maximus. Zůstává mírný otok pravého kolenního kloubu. Nad patelou z mediální 

strany jsem vyšetřila výpotek, který je i palpačně bolestivý. Ve spodní třetině jizvy 

po odběru štěpu a v horní třetině jizvy po implantaci kostního bločku je omezená 

posunlivost. Vyšetřila jsem omezenou kloubní vůli MTP kloubu na levé dolní 

končetině dorzálním i plantárním směrem a omezenou kloubní vůli tibio-fibulárního 

kloubu ventrálním i dorzálním směrem. Na pravé dolní končetině blokádu IP a MTP 

kloubu palce, hlavičky I. MT a Lisfrankova kloubu dorzálním směrem, tibio-

fibulární kloub ventrálním i dorzálním směrem. Vyšetření kloubní vůle pately 
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mediálním směrem je pacientovi nepříjemné, bolestivé a udává štípání a pálení 

mediálně pod patelou. U pacienta stále přetrvává oblast sníženého čití na laterálním 

epikondylu femuru vpravo a změněný polohocit na PDK. Pro bolest PDK pacient má 

dnes změněný stereotyp chůze do a ze schodů. Chůze po rovině je antalgická, 

provádí rychlejší krok levou dolní končetinou. Chůzi v podřepu a stoj na PDK 

neprovede pro bolest. 
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3.2.8 Zhodnocení efektu terapie 

Subjektivní 

Během všech terapií a po nich se pacient cítil dobře. Na předposlední terapii 

přišel s bolestmi pravého kolene a výpotkem.  

Objektivní 

S pacientem jsem pracovala 3 týdny po artroskopické náhradě předního 

zkříženého vazu pravého kolenního kloubu. Podle rehabilitačního plánu Oblastní 

nemocnice Kladno jsem chtěla dosáhnout plné extenze a 90° flexe v kolenním 

kloubu do konce 4. týdne po operaci. Během mé třítýdenní terapie se rozsah pohybu 

z původních 40° flexe a 20° extenze zvětšil na 100° flexe a 5° extenze. Rozsah flexe 

v kolenním kloubu proto hodnotím jako výborný.  

Tabulka 31 Aktivní rozsahy kolenního kloubu PDK v sagitální rovině během průběhu terapií 

Datum 
Rozsah 

kolenního 
kloubu 

20.1. S 0 – 0 – 135 
22.1. S 0 – 20 – 40 
26.1. S 0 – 15 – 80 
29.1. S 0 – 15 – 80 
1.2. S 0 – 15 – 80 
3.2. S 0 – 10 – 90 
5.2. S 0 – 10 – 90 
8.2. S 0 – 5 – 90  
10.2. S 0 – 5 – 100 
12.2. S 0 – 5 – 100 

Legenda: zelená – před operací; žlutá – den po operaci; modrá – na konci terapie 
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Tuhý otok, který byl největší 6. den po operaci, postupně ustupoval 

a na konci terapie zůstává pouze měkký nepatrný otok v oblasti kolenního kloubu 

a nad ním.  

Tabulka 32 Změny obvodů DKK během průběhu terapie, 1. část 

Datum 20.1. 22.1. 26.1. 29.1. 1.2. 

DKK P L P L P L P L P L 

stehno 15 cm nad patelou 49 50 50 51 51 52 51 50 51 50
stehno nad patelou 39 40 41 40 44 41 43 40 41 40
koleno přes patelu 37 38 42 38 41 38 41 38 40 38
tuberozitas tibie 34 34 38 34 39 34 36 34 35 34
lýtko 36 36 37 36 38,5 36 38 36 36,5 36
kotník 25 25 25 25 26,5 25 26 25 25 25
nárt a pata 34 34 34,5 34 35 34 35 34 34,5 34
metatarzy 23 23 23 23 23,5 23 23 23 23 23

 

Tabulka 33 Změny obvodů DKK během průběhu terapie, 2. část 

Datum 3.2. 5.2. 8.2. 10.2. 12.2. 

DKK P L P L P L P L P L 

stehno 15 cm nad patelou 49 50 49 50 49 50 48,5 50 48 50 
stehno nad patelou 41 40 41 40 41 40 41,5 40 41,5 40 
koleno přes patelu 40 38 40 38 40 38 40 38 39 38 
tuberozitas tibie 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
lýtko 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
kotník 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
nárt a pata 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
metatarzy 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

 

Legenda: zelená – před operací; červená – největší obvody během terapie, žlutá – 

změny od původního stavu před operací; modrá – na konci terapie 

Svalová síla flexorů pravého kolenního kloubu se dostala na svou původní 

předoperační úroveň, stupeň 4. Extenzory pravého kolenního kloubu mají oproti 

původnímu stavu sníženou svalovou sílu na stupeň 3+, bude potřeba je dále 

posilovat. Pozitivní hodnotím, že extenze pravého kolenního kloubu proti mírnému 

manuálnímu odporu není pro pacienta bolestivá.  

Svalová síla m. gluteus maximus se oboustranně mírně zlepšila. Jediné svaly, 

které se nedostaly do svého původního stavu, ve smyslu svalové síly, jsou adduktory 
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pravého kyčelního kloubu. Ostatní svaly kolem kyčelních kloubů mají stejnou 

svalovou sílu jako před operací.  

Jizvy, které byly po operaci tuhé, pevné, špatně posunlivé a bolestivé 

se podařilo ovlivnit tak, že posunlivost je omezená jen ve spodní třetině jizvy 

po odběru štěpu a v horní třetině jizvy po implantaci kostního bločku. Obě jsou 

nebolestivé, klidné a nejsou červené. Jizvy po ASK jsou posunlivé, klidné 

a nebolestivé. Což můžeme hodnotit jako pozitivní. Pokud bude pacient dále pečovat 

o jizvy, mohl by ustoupit i tah na mediální straně lýtka, který stále přetrvává. 

Po celou dobu terapií přetrvávala omezená kloubní vůle v MTP kloubu 

pravého palce i po opakované mobilizaci, což může souviset s valgozním postavením 

palců a špatným stereotypem chůze. Při výstupním vyšetření jsem vyšetřila další 

omezení kloubní vůle kloubů, které byly po celou dobu volné. Je možné, 

že to zapříčinila bolest pravého kolene a antalgická chůze, která se objevila 3 dny 

před závěrečným vyšetřením. 

Oblast hypestezie v okolí laterálního kondylu femuru už není tak rozsáhlá. 

Polohocit v pravém kolenním kloubu je stále změněn, tudíž předpokládáme, 

že je změněná propriocepce v oblasti celé pravé dolní končetiny, a je nutné s ní dále 

pracovat, např. pomocí senzomotorické stimulace.   

Na poslední terapii pacient přišel s velkými bolestmi pravého kolenního 

kloubu, a výpotkem kraniomediálně nad patelou, zde bylo koleno i palpačně 

bolestivé. Usuzuji na přetížení, i když si pacient nevzpomínal na žádnou nadměrnou 

či neobvyklou činnost. Při výstupním kineziologickém vyšetření byly výpotek 

a bolest stále přítomny, proto jsem se domluvila s pacientem na dodatečné návštěvě 

rehabilitační ambulance, která měla následovat v průběhu týdne od výstupního 

vyšetření. Pacient se na ní ovšem nedostavil a o další setkání nestál. Pouze sdělil, 

že je koleno v pořádku a nemá s ním problémy. 
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3.2.9 Dlouhodobý plán 

- postupné obnovení plného rozsahu pohybu v kolenním kloubu 

- obnovení svalové síly svalů na PDK – obzvlášť m. quadriceps femoris 

- samostatná chůze do a ze schodů 

- jízda na rotopedu se zátěží, jízda na kole 

- posilování na kladkách 

- čtvrtinové dřepy 

- plyometrický trénink 

- plavání, pouze kraulové nohy 

- běh v terénu 

- návrat ke sportovním aktivitám; zákaz kontaktních sportů, vyvarovat se rotací 

v kolenním kloubu 
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4 ZÁVĚR 

Zpracováním této bakalářské práce se mi podařilo rozšířit své teoretické 

i praktické znalosti a dovednosti v oblasti diagnózy chronické nestability kolene, 

řešené plastikou předního zkříženého vazu. Za velice přínosné považuji sledovat 

terapii jednoho konkrétního pacienta v jejím celém průběhu a možnost samostatného 

vedení této terapie pochopitelně po předchozí konzultaci s mou supervizorkou, která 

mě po celou dobu mojí praxe vedla.  

S pacientem, vybraným pro případovou studii, byla špatná spolupráce. 

Na terapie chodil pozdě, na některé nepřišel s omluvou, na některé bez ní. 

Při terapiích nespolupracoval, tak jak by měl a autoterapii neprováděl v plném 

rozsahu. Cílem mé práce s ním, bylo začít ho vracet do stavu před operací 

v co největší míře. Jeho stav 3 týdny po operaci hodnotím, navzdory jeho 

nespolupráci, jako velice dobrý, přesto by měl dále pokračovat v rehabilitaci nejen 

na ambulanci, ale zejména doma. Každodenní cvičení je v jeho případě nutností 

k plynulému navrácení do běžného i do sportovního života. 
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